
VI SØGER ERFARNE
FORMÆND 

JOB I  HM

Vi har gang i  væksten og søger derfor erfarne formænd t i l  Sjælland
og Jyl land    

Planlægning,  t i l rettelæggelse og deltagelse i
det  dagl ige arbejde.                                                                                                                                   
Best i l l ing af  mater ialer                                                                                                                              
Opt imering af  arbejdsgange                                                                                                                      
Udarbejdelse af  kval i tetssikr ingsmater iale                                                                                               
Opgørelse af  ekstraarbejder                                                                                                                      
Deltagelse i  byggemøder   

F lere års prakt isk erfar ing                                                                                                                        
Erfar ing med ledelse af  byggepladser og
medarbejdere                                                                                                                            
Handlekraft ig og løsningsorienteret           

Som formand i  HM t i lbydes du et  afvekslende
job en virksomhed med fuld fart  på.                                                                                                               
                                                                                                                                                                      
 DINE PRIMÆRE OPGAVER VIL VÆRE:                                                                                                           

                                                                                                                                                      
 I  samarbejde med projekt lederne skaber du en                                                                                             
 god byggeproces fra start  t i l  s lut .    
                                                                                                                                          
 KVALIFIKATIONER                                                                                                                                        

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.   

DU TILBYDES                                             
Hos HM t i lbydes du et  godt samarbejdskl ima,
gode kol legaer og spændende arbejdsopgaver.
Du bl iver  en del  af  en virksomhed,  der  er
kendetegnet ved at  være f leksibel ,  t roværdig og
ambit iøs.  Der er  ikke langt fra tanke t i l  handl ing,
hvi lket  st i l ler  store krav t i l  d in
omsti l l ingsparathed.  HM er en virksomhed,  der
har fokus på udvikl ing og resultater .  Løn efter
kval i f ikat ioner og erfar ing.     
                                           
PRAKTISKE OPLYSNINGER                                   
Send os gerne din ansøgning hurt igst  mul igt ,  da
vi  afslutter  rekrutter ingsprocessen,  når  den rette
kandidat v iser  s ig.  Send din ansøgning og CV på
mail  t i l  job@hm-as.dk mærket "Formand".
                                
Ønsker du yderl igere informationer om st i l l ingen,
er  du velkommen t i l  at  kontakte Kasper Lauri tsen
på telefon 41 75 08 00.                                                 
                                                                                    
         

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                


