Projektleder
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, Vejle
Vil du stå i spidsen for projekter, som du selv kan sætte dit præg på? Kender du allerede til NO-DIG, eller har
du lyst til at lære det?
Så bliv en del af Entreprenørfirmaet Østergaard, hvor du leder projekter og får masser af faglige udviklingsmuligheder
i en ambitiøs og stærk virksomhed, der er førende inden for opgravningsfri løsninger.
Velkommen til Entreprenørfirmaet Østergaard
Entreprenørfirmaet Østergaard løser anlægsopgaver inden for jord, vej, belægning og afløb samt NO-DIG arbejder for
offentlige bygherrer og især forsyningsselskaber i Danmark og Norden. Vi har specialiseret os i NO-DIG løsninger,
som belaster miljø og omgivelser minimalt og bidrager til at løse fremtidens klimasikring.
Du får projektansvar og sikrer kvaliteten
Som projektleder kan du se frem til en alsidig rolle, hvor du får ansvar for dine egne projekter fra A-Z. Det vil være
hoved- og underentrepriser samt rammeaftaler og partnering. Du vil typisk køre flere projekter ad gangen, hvilket
indebærer, at du:
•
•
•

styrer entrepriserne og den daglige produktion, og du leder omkring 4-15 timelønnede håndværkere
afhængigt af projektets størrelse
står for planlægning samt overholdelse af deadlines, kvalitet og økonomi
indgår i dialog og sparring med kunder, entreprenører og bygherrer om opgaverne.

Dygtigt team og tværfaglig sparring
Du bliver en del af en innovativ virksomhed, som vægter ide- og metodeudvikling men også en god tone og tværfagligt
samarbejde. Din kontaktflade bliver bred, og du sparrer både med dine projektlederkolleger, ledelsen og
håndværkerne.
Vi gør meget ud af at udvikle vores medarbejdere, og du får mulighed for at få mere ansvar inden for de områder, der
interesserer dig – hvad end det er fagspecialisering eller ledelsesvejen, du vil gå. Og hvis du har interessen, får du
også mulighed for at arbejde med projekter primært i Norge.
Projektleder med godt overblik
Du har et godt overblik, så du selvstændigt kan styre flere projekter ad gangen, og du er løsningsorienteret, når
uforudsete ting opstår. Derudover er du åben for at lære nyt, og du er nysgerrig på at optimere processer og måske
også videreudvikle vores koncepter, metoder eller maskiner yderligere. Til gengæld lærer vi dig op i No-Dig løsninger,
så du bliver fortrolig med metoderne.
Derudover forestiller vi os, at du:
• har en uddannelse som bygningskonstruktør, -ingeniør eller lignende, men har du fået viden om branchen på
andre måder, hører vi også gerne fra dig
• har nogle års projektledererfaring
• taler flydende dansk og behersker engelsk i både skrift og tale
Lyder det som noget for dig?
Så send din ansøgning og dit CV til afdelingsleder Morten Oxholm på mo@oestergaardas.dk eller til
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, Sverigesvej 4, 7100 Vejle, att.: Morten Oxholm, senest d. 22. februar 2018.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Morten på 24 23 47 50.
Du kan også læse mere om Østergaard A/S på www.oestergaardas.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.

