Jens Møller Gudhjem A/S
. . . . . når kvalitet tæller!

Entrepriseleder til Sjællandsafdeling søges
Til gennemførelsen af bygge- og anlægskontrakter søger vi en entrepriseleder gerne med erfaring fra
entreprenørbranchen. Vores egenproduktion omfatter primært bygge- og anlægskonstruktioner ”op til
knæhøjde”, altså jord- og betonarbejde, kabel- og ledningsarbejder, vejbygning, terræn- og
befæstelsesarbejder samt alle former for murerarbejde. Vi udfører alle former for entrepriser, og vi ønsker at
udbygge vores kapacitet på entreprisestyring.
Arbejdsområde:
•
•
•
•
•

Forhandling med bygherrer, rådgivere, underentreprenører og leverandører.
Planlægning og ledelse af entrepriser.
Udarbejdelse af tidsplaner og sikring af gennemførelsen af entrepriser ud fra disse.
Styring af tid, kvalitet og økonomi.
Styring af egenproduktion og underentreprenører.

Kvalifikationer:
• Du er bygningsingeniør, konstruktør eller har anden tilsvarende byggeteknisk baggrund, gerne med
erfaring fra entreprenørbranchen.
• Du er i stand til at kunne arbejde med flere forskellige opgaver samtidigt og kan bevare overblikket i
pressede situationer.
• Du er i stand til på kort tid at kunne gennemskue problemstillinger og komme med brugbare
løsninger.
• Du har næse for godt købmandskab.
• Du er god til at kommunikere såvel i skrift som i tale.
• Du har interesse for at bruge og videreudvikle digitale løsninger på byggepladsen.
• Du er en god samarbejdspartner, og du er god til at motivere dine medarbejdere.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

Stor indflydelse i dit daglige arbejde.
Selvstændige og afvekslende arbejdsforhold.
En travl hverdag med masser af udfordringer i en virksomhed i udvikling.
Løn- og ansættelsesforhold, der matcher dine kvalifikationer.
Mulighed for at lægge vægt på kvalitet og ordentligt arbejde.

Ansøgning bedes sendt til Jens Møller Gudhjem A/S, Stationsvej 7, 3760 Gudhjem, job@jmg-as.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Morten F.Q. Iversen på tlf. 2045 4388 eller moi@jmg-as.dk.
Jens Møller Gudhjem A/S
Jens Møller Gudhjem A/S er en velkonsolideret entreprenørvirksomhed med rødderne godt plantet i den
bornholmske klippe, i det vi dog også udfører en række opgaver i Hovedstaden og på Sjælland. Visionen er
at være blandt de bedste, vi lægger vægt på kvalitet i udførelsen og overholdelse af indgåede aftaler. Du kan
evt. se mere på vores hjemmeside www.jensmøller.dk.

