BYGGELEDER SØGES
Brænder du for at bygge og har du flair for planlægning,
økonomi og kvalitet?
Vi har travlt og søger derfor en byggeleder til en stilling i vores
boligafdeling, hvor du vil blive en del af et fagligt stærkt hold og vil
få rig mulighed for udvikling og indflydelse.
Jobbet

Som byggeleder i boligafdelingen, vil du blive en del af planlægningen
og ledelsen af byggeprojekter i udførelsesfasen. Dine arbejdsopgaver vil
bl.a. omfatte:
Afholdelse af sikkerheds- og byggemøder
Udarbejdelse af og opfølgning på tidsplaner
Kontraktforhandlinger og udarbejdelse af kontrakter med
leverandører og underleverandører
Være ansvarlig for, at den rigtige kvalitet bliver udført på
byggepladsen
Deltagelse i projekteringsmøder, udarbejdelse af referater samt
samle drift-, vedligeholdelses- og kvalitetssikringsmateriale
Sikre at underentreprenørerne lever op til de indgåede aftaler ift.
tid, kvalitet og økonomi
Indblik i styring og opfølgning af projektøkonomi
Opfølgning på mangler samt overdragelse til slutbruger
Ansvarlig for 1- og 5-års eftersyn
Om dig

Vi forestiller os, at du er uddannet bygningskonstruktør, byggetekniker
eller lign. gerne kombineret med en håndværksmæssig baggrund. Du
elsker at bygge og brænder for det, du laver. Du har flair for økonomi og
kvalitet, samt et solidt kendskab til IT og behersker dansk i skrift og
tale.
Vi forventer, at du taler godt med mennesker på alle niveauer, samt helt
naturligt vil holde en god kontakt til underentreprenører, leverandører,
rådgivere og myndigheder. Du behøver ikke nødvendigvis at have mange
års erfaring i bagagen
Du sætter stor pris på samarbejde, men påtager dig også naturligt
ansvaret, og arbejder selvstændigt og struktureret med sans for
detaljer, uden at miste tempo og overblik.
Derudover forventes det, at du har kørekort B.
Vi tilbyder
En spændende stilling i en uformel, men ambitiøs organisation med et
positivt arbejdsmiljø, hvor vi ser os selv som en del af et godt og tæt
fællesskab. Vi er nysgerrige og har fokus på læring og udvikling og
udfordrer os selv og hinanden.
Hos os vil du få en alsidig hverdag, gode kolleger, løn efter
kvalifikationer og kompetencer samt firmabil og mobiltelefon. Med
stillingen følger desuden pensionsordning, sundhedssikring, arbejdstøj
samt kurser og efteruddannelse efter behov.
Stillingen er en fuldtidsstilling.
Ønsker du yderligere information, kan du kontakte afdelingsleder Brian
Kjær Bak på tlf.nr. 20 69 40 22 eller mail brian@s-e.as.
Ansøgningsfristen er 26. februar
2021 klokken 12:00. Du skal sende
din ansøgning samt CV i en mail til
brian@s-e.as.dk.
Vi holder løbende ansættelsessamtaler.

Om Skibbild Entreprise
Skibbild Entreprise er en entreprisevirksomhed med en spændende og stabil udvikling, og vores erfarne og engagerede medarbejdere sørger for at forene
den mindre virksomheds personlighed, enkle administration og korte beslutningsveje med den store virksomheds kompetenceniveau. Skibbild Entreprise
har en grundholdning, som afspejler åbenhed, ærlighed og faglig dygtighed med det mål, at levere det færdige byggeri i den aftalte kvalitet og til den aftalte
tid - i en positiv samarbejdsproces med bygherre samt andre involverede aktører. Vi arbejder primært i Midt- og Vestjylland i entrepriseformer som totalog hovedentrepriser. Virksomheden har base i Skibbild, Vildbjerg og stillingen vil tage udgangspunkt herfra.
Vores virksomhed har egen jord-, kloak-, støbe-, tømrer-, og murerafdeling.
Skibbild Entreprise blev stiftet i 1976 og er i dag ejet af Kenneth Lodahl. Vi beskæftiger pt. ca. 68 medarbejdere.

