HM SØGER ERFARNE OG TOPMOTIVERET PROJEKTLEDERE

Vil du være en del af et ambitiøst og
supermotiveret miljø.
Brænder du for at få lov til at tage ansvar, og
være en del af vores kammeratskab.
Du får ansvaret for den daglige projektledelse, som omfatter kunde- og
leverandørkontakt, styring, opfølgning, kvalitetssikring og økonomi. Din
arbejdsdag er hovedsageligt på byggepladserne, hvor optimering, sparring
og motivering af medarbejdere er din primære opgave. Du deltager i
byggemøder, hvor du er velforberedt og deltagende, og skaber en
god byggeproces fra start til slut. Du bliver en del af vores engagerede
projektlederteam, hvor det forventes at du bidrager proaktivt i udvikling af
fremtidens HM.
ERFARING OG KOMPETENCER
Du har erfaring med lignende stilling,
indenfor entreprenørbranchen.
Især med styrke inden for Jord og kloak.
Din baggrund kunne være:
Anlægsstruktør eller ingeniør /
bygningskonstruktør.
Hovedsagen er, at man har arbejdet flere
år i branchen.
Du er vant til at arbejde selvstændigt og
trives med at tage ansvar. Du agerer som
en teamplayer med en synlig og
motiverende ledelsesstil og som person
er du kendetegnet ved et stort drive og en
løsningsorienteret tilgang til
problemstillinger. Du evner at samarbejde
på tværs af organisationen og tilgår
enhver opgave med udgangspunkt i
dialog, respekt og videndeling.

DU TILBYDES
En virksomhed i vækst, hvor hverdagen
er præget af forandring og deadlines.
En uformel organisation med plads til
udvikling og hvor der er mulighed for at
præge din egen arbejdsdag. Et godt og
sikkert arbejdsmiljø med gode kollegaer
og mange sociale arrangementer. Løn
efter kvalifikationer, pension og
sundhedsforsikring.

SÅDAN GØR DU
Vi ønsker stillingen besat snarest, og
alle ansøgninger behandles løbende.
Send din ansøgning vedlagt CV, på mail
til job@hm-as.dk mærket "Projektleder".

ØNSKER DU YDERLIGERE INFORMATIONER OM STILLINGEN, ER DU VELKOMMEN TIL
AT KONTAKTE KASPER LAURITSEN PÅ TELEFON 41 75 08 00.
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AKTIVE BYGGEPLADER
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