Horsens, 8. april 2019

JOB I HM

FAGLIGT KOMPETENT
PROJEKTLEDER
JOBBET
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 lederteam, hvor det forventes, at du bidrager
proaktivt i udvikling af fremtidens HM.
ERFARING OG KOMPETENCER
✚✚ Du har flere års erfaring fra lignende stilling, indenfor
entreprenørfaget.
✚✚ Din baggrund er: Kloakmester, Bygningsstruktør,
Ingeniør, Anlægsstruktør mv.
✚✚ Du har forståelse for godt købmandskab.
✚✚ Du er resultatorienteret, kvalitetsbevidst og
arbejder systematisk.
✚✚ Gennem din lederstil og gode kommunikations- og
samarbejdsevner, forstår du at motivere dine
omgivelser og skabe resultater gennem andre.

✚✚ Du kan holde hovedet koldt og er fleksibel
på arbejdstiden.
✚✚ Du har et godt og smittende humør og trives i en
uformel organisation, hvor der ikke er langt fra tanke
til handling.
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 sundhedsordning.
SÅDAN GØR DU
Vi ønsker stillingen besat snarest muligt 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 HR & Udviklingschef Sine Madsen
på telefon 40 84 11 10.

✚✚ Du kan skabe overblik og er dygtig til planlægning.
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HM Entreprenør A/S blev stiftet i 1971 af Henning Mathiassen og blev
overtaget i 2008 af Michael Mortensen. Ved overtagelsen i 2008 var der
40 medarbejdere – i dag er vi 110 medarbejdere. HM Koncernen omfatter
bl.a. selskaberne HM Entreprenør, HM Grus og HM Genbrug samt flere investerings- og ejendomsselskaber. HM Entreprenørs kerneområder er jord,
kloak, beton og belægning. Vores kunder er offentlige, kommunale, forsyningsselskaber, hovedentreprenører og private virksomheder. Vi arbejder i
hele Danmark, og følger vores kunder til både Sverige og Tyskland.
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besøg os online på hm-as.dk

HM Koncernen har egne grusgrave og genbrugsplads og det betyder, at
vi kan tilbyde vores kunder en totalløsning indenfor entreprenørarbejde,
råstoffer og genbrug af byggeaffald. En væsentlig faktor for vores vækst
er, at vi tør udfordre, hvad der er muligt i branchen, vi leverer kvalitet, og
er ordholden. Vi involverer vores dygtige og kompetente medarbejdere, og
arbejdsglæde er altid på dagsordenen.
Læs mere om HM Entreprenør A/S på vores hjemmeside hm-as.dk

