STÆRK OG AMBITIØS PROJEKTLEDER SØGES TIL KJÆR
KNUDSEN A/S
Konkret projektledelse med ansvar for økonomi på egne sager
Du bliver en af produktionsdirektørens vigtigste medspillere med ansvar for større byggesager. Du kommer
til at spille en betydningsfuld rolle i forhold til at optimere eksekveringen af projekter i produktionsafdelingen, hvor dine primære opgaver bliver:



Overordnet ledelse og tilsynsføring med projekter fortrinsvis i størrelsesordenen DKK 10-50
mio. - selvfølgelig med tilhørende budgetansvar



at bidrage til at sikre et godt samarbejdsklima mellem alle involverede parter



at sikre konstruktivt og positivt samarbejde med kunder og leverandører

Kjær Knudsens hovedkontor er placeret i Brøndby, men du kommer til at bruge størstedelen af din
tid på diverse byggepladser. Kjær Knudsen opererer på Sjælland, primært københavnsområdet og
omegn.
Du vil levere kvalitetsbyggeri til tiden - hver eneste gang
Du er uddannet ingeniør/konstruktør, gerne med en håndværksmæssig baggrund. Du har solid erfaring med
byggeledelse, fagtilsyn og minimum 5 års erfaring som bygge-/projektleder. Du finder din motivation i

at levere høj kvalitet inden for budget og til aftalt tid. Du kender konsekvenserne af dine beslutninger, men da du ved, at inddragelse motiverer og skaber medejerskab, træffer du dem oftest i tæt
sparring med virksomhedens øvrige medarbejdere. Du kommunikerer ubesværet på alle niveauer
og har praktisk erfaring med forhandlingsteknik. Du er vant til at arbejde i et travlt miljø og arbejder
selvstændigt med dine opgaver. Samtidig har du en naturlig faglig interesse, der holder dig opdateret inden for dit område. Du kan derfor give solid sparring til egne og virksomhedens samarbejdspartnere, og være med til at udvikle virksomhedens overordnede tilgang til projektledelse. Derudover behersker du office-pakken på brugerniveau.

Har du erfaring med egenproduktion er det en fordel. Vigtigst af alt er det dog, at du trives med at
sidde for ”bordenden” i byggesager med frihed under ansvar; alternativt, at du er et sted i din karriere, hvor det næste udviklingsskridt er at tage dette ansvar.
Store muligheder for indflydelse og yderligere karriereudvikling
Du får et job med stor frihed under ansvar. Rollen giver dig samtidig særdeles gode muligheder for
at avancere, hvis du har lyst og evne til at bidrage aktivt i en virksomhed i vækst. Din arbejdsdag vil
blive fyldt med spændende udfordringer og afvekslende opgaver, som du løser i et miljø, der sætter
godt samarbejde højt, og som i øvrigt er kendetegnet ved en flad struktur og gode stabile arbejdsforhold. Stillingen aflønnes naturligvis på et konkurrencedygtigt niveau.
Om Kjær Knudsen
Kjær Knudsen A/S er et byggefirma fra 1931 med stolte håndværkstraditioner og specialkompetencer inden for byggeri og teknisk rådgivning indenfor byggebranchen. Kjær Knudsen har ca. 55 medarbejdere tilknyttet hovedsædet i Brøndby – heraf 18 funktionærer. Vores kernekompetencer er
tømrer-, murer- og betonarbejder, som vi har i egenproduktion. Vi udfører fag-, hoved- og totalentrepriser - typisk renoveringsopgaver. Du kan læse mere om Kjær Knudsen på www.kjaerknudsen.dk

Spørgsmål til stillingen?
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte produktionsdirektør Thomas Vitting på
23 30 83 25 eller administrerende direktør Thomas Jansteen på 53 66 04 86.
Søg stillingen
Send din motiverede ansøgning med CV til tv@kjaerknudsen.dk. Skriv ”projektleder” i emnefeltet.
Vi inviterer løbende til samtale, så søg hurtigst muligt.

