Hartelius Human Resource søger Projektleder til B2B rækkehuse på Sjælland
HusCompagniet har 40 års erfaring i at levere drømmehuse til familier i hele Danmark og er Danmarks største
producent af parcelhuse med 16 afdelinger og showrooms spredt over hele landet. HusCompagniet er i gang med
at udvikle et nyt, spændende forretningsområde inden for B2B rækkehusprojekter, hvor du får et selvstændigt
ansvar og en central rolle som projektleder.
En helt ny afdeling
B2B-afdelingen projekterer, sælger og bygger rækkehuse i 1 plan, 1½ plan og 2 plan til blandt andet udlejere,
boligforeninger, pensionskasser og professionelle investorer.
Du er overordnet ansvarlig for hele processen
Som projektleder har du - fra projekterne er blevet tegnet, til de bliver leveret til kunden - det overordnede ansvar
for, at det lever op til den aftalte kvalitet, pris og tid. Du får ansvaret for en byggeplads med 25+ boliger.
Din daglige gang vil være på byggepladsen som du har ansvaret for, hvilket indebærer at du:
• Indgår aftaler med leverandører og underentreprenører
• Udarbejder og følger op på overholdelse af tidsplaner og sikrer aflevering af projektet til rette tid og kvalitet
• Afholder byggemøder samt har løbende dialog med leverandører og underentreprenører
• Sørge for at afkalde materialer iht. tidsplan samt koordinere leverancerne af disse på byggepladsen
• Har økonomisk ansvar for byggerierne, herunder løbende styring af sagsøkonomi og sikrer optimal udnyttelse af
byggeressourcer med fokus på tid, materialer og arbejdskraft
• Sikrer at kunder, kolleger og samarbejdspartnere får respons på henvendelser inden for 24 timer.
Organisatorisk refererer du til Projektchefen og tilknyttes afdelingens kontor i Virum.
Hvem er du?
Du tager ejerskab for dine opgaver, sætter høje standarder for dit arbejde og tager det som en selvfølge, at økonomi
og kvalitet altid er i orden i dine opgaver. Det er naturligt for dig at kommunikere med leverandører, håndværkere
og rådgivere. Du ønsker at tage aktiv del i afdelingens udvikling og vil trives i rollen som sparringspartner med
afdelingens ledelse og øvrige medarbejdere. Du er løsningsorienteret og ser muligheder i stedet for begrænsninger.
Indgåede aftaler overholdes, og troværdighed, ansvarlighed, ærlighed og realisme er et must.
Derudover forventes det at du:
• Har en håndværksmæssig baggrund evt. med en overbygning som bygningskonstruktør
• Har min. 3 års erfaring fra lignende stilling som projektleder/byggeleder
• Er vant til at gennemføre fagentrepriser.
Vi tilbyder
• En afdeling og virksomhed i vækst, der konstant har fokus på udvikling
• Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
• Attraktive løn- og ansættelsesvilkår, der matcher dine kvalifikationer.
Lyder det som noget for dig?
Rekrutteringen sker i samarbejde med Hartelius Human Resource. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte Executive Consultant Sussie Hartelius på telefon 20 22 26 61.
Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning samt CV på sussie@hartelius.info. Vi vurderer ansøgninger og
kalder til samtale løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.

