DU VIL ARBEJDE MED:
Projektledelse af renoveringsprojekter i
boligforeninger
• Kontakt til kunder og samarbejdspartnere
• Udarbejdelse og overholdelse af tidsplaner og
budgetter for projektering og udførelse
• Afholdelse af møder og udarbejdelse af referater
• Sikre styring af projekterne
• Tilbudsindhentning ved entreprenører samt
indgåelse af enterprisekontrakter i samarbejde med
opgavens byggeleder
• Opfølgning på projektet gennem udførelsen
• Forestå den beboerdemokratiske proces
• Derudover er der mulighed for opgaver som
projektleder på andre projekter – f.eks. nybyggeri
VI FORVENTER AT:
Du har erfaring med renoveringsprojekter i boligforeninger.
Du kan kommunikere på dansk i skrift og tale, så det er let
forståeligt for såvel beboerne som direktøren i den almene
sektor.

Projektleder Boligforening

Du er mobil og har lyst til at arbejde landsdækkende, har det
godt med skæve arbejdstider og deltagelse i aftenmøder, og
arbejder selvstændigt og struktureret under begrebet ”frihed
under ansvar”.

Vil du være med til at udvikle boligforeningsområdet? Har du drive, overblik og glæden
ved at se tingene vokse?
Så har vi brug for lige netop dig.
Vi har gennem flere år haft en stabil vækst
med spændende og udviklende byggeprojekter i alle størrelser. Vi er i dag godt 100
medarbejdere, som udfører byggeprojekter i
alle størrelser.

Du har en naturlig tilknytning til et af vore kontorer i Esbjerg,
Kolding eller Odense
Du har en baggrund som håndværker, byggeleder, projektleder
og en teknisk overbygning som konstruktør, ingeniør.
DU FÅR:
Du får spændende og varierende opgaver samt en masse
erfaring i en af landsdelens mest alsidige ingeniørvirksomheder.

VIL DU VIDE MERE?

Vi er en arbejdsplads i rivende udvikling og med mange
udfoldelsesmuligheder og du får et udfordrende og afvekslende
job i et uformelt tværfagligt miljø med fart på.

Vil du vide mere om stillingen, er du
velkommen til at kontakte Aksel Uglvig
Jensen, Skelmose, på tlf. 40 84 01 33.

Vi har en stærk personaleforening og bl.a. studietur
til udlandet, yderst attraktiv løn og mulighed for
efteruddannelse.

Ansøgning med relevante bilag kan sendes til
Aksel Uglvig Jensen her.

Gode kollegaer som bakker dig op i et stærkt fagligt
miljø med masser af erfaring.

Ansøgninger vil blive behandlet løbende.

Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder.

Tiltrædelse: hurtigst muligt.

www.ingenior-ne.dk
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