Byggeleder / Entrepriseleder
Velkommen til Muffbyg!
Er du bygge- eller entrepriseleder, som er klar til at tage ansvaret for nye
spændende projekter i total-, hoved- og fagentrepriser? Og som kan lide at være ude,
hvor tingene sker og se byggeprocessen tage form?
Så er du den, vi søger til vores byggepladser i hele landet!
Du tilbydes:
En attraktiv stilling i et travlt miljø, hvor der er fokus på teamwork, og hvor der er en uformel omgangstone.
En arbejdsplads, hvor der er plads til humor, og hvor der er frihed til at strukturere din hverdag. Du får et
team af faglig dygtige kollegaer omkring dig og løn efter kvalifikationer og erfaringer.
Arbejdsopgaver:

Dine kvalifikationer:

- Projektledelse og styring af byggesager fra projek-

- Du har en teknisk videregående uddannelse og

tering til aflevering. Herunder styring af tidsplan,

gerne kombineret med en håndværksmæssig bag-

kvalitetssikring, ressourcer og økonomi.

grund som tømrer.

- Sikre projektets fremdrift og udvikling.

- Du har arbejdet med lignede opgaver før, hvor du

- Personaleledelse og koordinering af den aktuelle
byggeplads.
- Fagtilsyn og gennemgang af byggesager samt
deltagelse i interne planlægningsmøder.
- Indkøb og styring af materialer på de aktuelle byggesager.
- Samarbejde og kontakt med bygherrer, underentreprenører og leverandører mv.

har haft ansvaret for hele eller det meste af byggeprocessen.
- Du arbejder selvstændig og struktureret med opgaverne og kan koordinere og styre samarbejder på
tværs af byggeprocessen.
- Du er tillidsskabende og har gode formuleringsevner i både skrift og tale. Du skal kommunikerer med
bygherrer, rådgivere, underleverandører mv., når du
styrer dine projekter.

Er du interesseret?
Yderligere informationer omkring stillingen kan ske ved henvendelse til Jakob Muff på tlf. 26 80 47 47.
Skriftlig ansøgning og CV med relevante oplysninger sendes til: kontakt@muffbyg.dk

MuffByg A/S blev stiftet i 2003 som en traditionel tømrervirksomhed, der gennem årene har udviklet sig til en total-,
hoved- og fagentreprenørvirksomhed. MuffByg A/S beskæftiger i dag ca. 75 medarbejdere, og vi udfører opgaver for
såvel private som erhvervsvirksomheder. Læs mere om os på www.muffbyg.dk
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