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LM BYG A/S SØGER PROJEKTLEDERE/BYGGELEDERE
LM Byg A/S fortsætter med at vinde byggeopgaver og har behov for at udvide organisationen.
Derfor søger vi dygtige projektledere/byggeledere med erfaring fra entreprenørbranchen til
byggeopgaver på Sjælland.
Opgaver og ansvarsområder
Med udgangspunkt fra kontoret i Greve og med reference til en kompetent og nærværende
ledelse, får du det gennemførende ansvar eller delansvar for byggeprojekter i størrelsesorden
DKK 20-400 mio.
Dine opgaver spænder bredt, lige fra det indledende arbejde i tilbudsfasen, til opstart af
byggeplads over til løbende byggestyring og kvalitetssikring, til aflevering af det færdige byggeri.
Efterkalkulation og evaluering af det samlede byggeforløb bliver ligeledes en del af din opgave.
Du kommer til at løse opgaver i et miljø præget af ”frihed under ansvar”. Du skal således trives
med at tage ansvar, og du skal motiveres af personlig udvikling i en ambitiøs virksomhed, hvor du
gerne vil være en del af at udvikle en virksomhed.
Vi lægger stor vægt på et godt kundeforhold, gennemførsel af velplanlagte byggeopgaver til den
aftalte kvalitet og tid, sikkerhed og god økonomistyring.
Uanset om du er projekt- eller byggeleder, tager vi naturligvis højde for dit erfaringsniveau i
forhold til dine fremtidige opgaver.
Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet ingeniør eller har tilsvarende byggeteknisk uddannelse. Du har
flere års erfaring med projektledelse af byggeprojekter.
Det vil være en klar fordel, hvis du har et stærkt netværk på Sjælland og har følgende
kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har høj arbejdskapacitet
Evne til at planlægge og gennemføre små som større projekter
Arbejder systematisk og rationelt
Viser vedholdenhed og har overblik
Din ledelsesstil afspejler gennemslagskraft, overblik og engagement
Har et godt humør og veludviklede formidlingsevner
Er ansvarlig, kvalitetsbevidst og løsningsorienteret
Udviser godt købmandskab og er dygtig til udarbejdelse af underentreprenør- og
leverandørkontrakter
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Vi tilbyder
Et spændende og selvstændigt job i en økonomisk velkonsolideret virksomhed, der tilbyder en
unik mulighed for at du kan bevise dine færdigheder som projektleder/byggelederchef, samtidig
med at du er med til at udvikle en virksomhed med en flad organisation.
Du vil få et tæt samarbejde med engagerede og kompetente kolleger, og du vil opleve et miljø
præget af en uformel omgangstone, professionalisme, handlekraft, godt humør samt hurtige
beslutningsprocesser.
Løn- og ansættelsesvilkår, der matcher dine kvalifikationer.
For nærmere information kontakt Per Semmling (pse@lmbyg.dk) på telefon 4618 6010.
Al henvendelse bliver behandlet fortroligt.
LM Byg A/S er et danskejet og velkonsolideret entreprenørfirma med spidskompetencer indenfor råhusbyggeri,
hovedentrepriser samt anlægsarbejder. Vi har gennem de sidste 32 år opereret overalt på Sjælland og har et solidt
renomme i den danske entreprenørbranche. Læs mere på www.lmbyg.dk
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