
FAGLIG KOMPETENTE               
PROJEKTLEDERE 

JOB I  HM

Vi har gang i  væksten og søger derfor erfarne projektledere  

Du har f lere års erfar ing fra l ignende      
 st i l l ing,  indenfor entreprenørfaget.                                                                                 
Din baggrund er :  Kloakmester ,
bygningsstruktør ,  ingeniør ,  anlægsstruktør ,
AMO mv.                                                                         
Du har forståelse for  godt købmandskab.                                                               
Du er  resultator ienteret ,  kval i tetsbevidst  og
arbejder systematisk.                                                                                      
Gennem din lederst i l  og gode
kommunikat ions-  og samarbejdsevner ,
forstår  du at  motivere dine omgivelser  og
skabe resultater  gennem andre.

Du får  ansvaret  for  den dagl ige projekt ledelse,
som omfatter  kunde-  og leverandørkontakt ,
styr ing,  opfølgning,  kval i tetssikr ing og økonomi.
Din arbejdsdag er  hovedsagel igt  på
byggepladserne,  hvor opt imering,  sparr ing og
motiver ing af  medarbejdere er  din pr imære
opgave.  Du deltager i  byggemøder ,  hvor du er
velforberedt og deltagende,  og skaber en                                                       
god byggeproces fra start  t i l  s lut .  Du bl iver  en
del  af  vores engagerede projekt lederteam, hvor
det forventes at  du bidrager proakt ivt  i  udvikl ing
af fremtidens HM.   
                                                       
 ERFARING OG KOMPETENCER                                                                                   

Du kan holde hovedet koldt  og er  f leksibel  på
arbejdst iden.                                                            
Du har et  godt og smittende humør og tr ives i
en uformel  organisat ion,  hvor der  ikke er  langt
fra tanke t i l  handl ing.    

                                                                                    
DU TILBYDES                                                               
En virksomhed i  vækst ,  hvor hverdagen er  præget
af forandring og deadl ines.  En uformel
organisat ion med plads t i l  udvikl ing og hvor der
er  mul ighed for  at  præge din egen arbejdsdag.  Et
godt og sikkert  arbejdsmil jø med gode kol legaer
og mange sociale arrangementer.  Løn efter
kval i f ikat ioner ,  pension og sundhedsforsikr ing.  
                                                                                    
SÅDAN GØR DU                                                            
Vi  ønsker st i l l ingen besat snarest ,  og al le
ansøgninger behandles løbende.  Send din
ansøgning vedlagt CV,  på mai l  t i l  job@hm-as.dk
mærket "Projekt leder" .
Har du spørgsmål t i l  st i l l ingen,  er  du velkommen
ti l  at  kontakte Kasper Lauri tsen på telefon 
41 75 08 00.

Horsens, 8. Oktober 2021

HM Entreprenør A/S   I   Or ionvej  10  I   8700 Horsens  I   Tlf .  75 66 18 22  I   Besøg os onl ine på hm-as.dk

HM Entreprenør A/S blev st i f tet  i  1971 af  Henning Mathiassen og blev
overtaget i  2008 af  Michael  Mortensen.  Ved overtagelsen i  2008 var
der 40 medarbejdere -  i  dag er  v i  90 medarbejdere.  HM Entreprenørs
kerneområder er  jord,  k loak,  beton og belægning.  Vore kunder er
offent l ige,  kommunale ,  forsyningsselskaber ,  hovedentreprenør og
private v irksomheder.  Vi  arbejder  i  hele Danmark og følger  vore
kunder t i l  både Sver ige og Tyskland.   

HM Koncernen t i lbyder total løsninger inden for  entreprenørarbejde,
råstoffer  og genbrug.  En væsentl ig faktor  for  vores vækst er ,  at  v i  tør
udfordre,  hvad der er  mul igt  i  branchen,  v i  leverer  kval i tet  og er
ordholdende.  Vi  involverer  vores dygt ige og kompetente
medarbejdere,  og arbejdsglæde er  al t id på dagsordenen.

Læs mere om HM Entreprenør A/S på vores hjemmeside hm-as.dk                


