PROJEKTLEDER

TVÆRFAGLIG PROJEKTSTYRING

Bygherrerådgivning - Kontrahering - Koordinering

På vegne af AB Clausen A/S – Rådgivende ingeniører i Rødovre, der står overfor store bygge- og
renoveringsopgaver i hele landet, søger Høi &
Thomassen en projektleder til tværfaglig projektstyring.
AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører har
fokus på bærende konstruktioner og speciale
inden for nybyggeri, renovering og ombygning.
Gennem tværfaglig projektstyring samarbejder
vi med en lang række specialister og fagspecifikke virksomheder og kan således løfte alle
discipliner inden for ingeniørrådgivning.
Hvorfor vil vores kunde ansætte dig?
Du er bygningsingeniør (diplom- eller civilingeniør).
Du har min. 5 års erfaring med projektstyring i
opstarts- og designfasen af nybyggeri- og renoveringsprojekter.

Du kan koordinere på tværs af byggeriets fagligheder.
Du har erfaring med kontrahering og tilbudsprocesser.
Du er kommercielt stærk.
Du har erfaring med bygherrerådgivning og planlægning.
Du har erfaring med byggeriets entrepriseformer.
Hvorfor skal du søge dette job?
Du får ansvar for styring af bygge- og renoveringsprojekter fra 60-700 mio. kr.
Du bliver udviklet fagligt og personligt.
Du trives med at navigere på tværs af byggeriets
interessenter.
Hvad skal du ellers kunne?
Du er en dygtig koordinator.
Du kan arbejde struktureret og tager ansvar.
Du har erfaring med projektledelse og projekteringsledelse.

Du er en god kommunikator (verbalt og skriftligt).
Hvad tilbyder AB Clausen A/S dig?
En flad organisk organisationsstruktur hvor der er
kort mellem ledelse og medarbejdere.
Indflydelse på beslutninger og retning for virksomheden.
Læring og vidensdeling sker i fællesskabet (AB
Clausen Academy).
Et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi løfter sammen
og arbejder lige engagerede for at nå vores mål.
Løn i forhold til kvalifikationer, pensionsordning,
kørselsordning m.v.
Hvis du vil vide mere:
Så ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi på
tlf.: 29 27 71 88.
Ansøgning:
Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte
stillingen og alle henvendelser sker hertil. Din

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører er en rådgivende ingeniørvirksomhed med fokus på bærende konstruktioner og speciale inden for
nybyggeri, renovering og ombygning. Gennem tværfaglig projektstyring samarbejder vi med en lang række specialister og fagspecifikke
virksomheder og kan således løfte alle discipliner inden for ingeniørrådgivning. Vi kalder konceptet for “Kompetencebaseret Rådgivning”.

henvendelse bliver behandlet fortroligt.
For at beskytte dine persondata skal ansøgning og
CV sendes i Word- eller pdf, være på dansk og kan
kun sendes via denne mail:
188@ht-rekruttering.dk
Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette,
bliver ikke behandlet.
Du kan se vores privatlivspolitik her: www.ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf
Du får retursvar til den mail du sender dit materiale fra.
Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi
stillingen af vores hjemmeside:
www.ht-rekruttering.dk/job.php
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