Gorm Hansen A/S søger dygtig og erfaren projektleder
Hos Gorm Hansen A/S har vi travlt for tiden. Derfor søger vi lige nu endnu en profil til vores i
forvejen stjernespækkede hold.
Vi søger en erfaren projektleder med sans for planlægning, prioritering, økonomiopfølgning og
projektstyring til vores arbejdspladser på Sjælland.
Vi er organiseret i produktionsteams, hvor vi her søger en dygtig og kompetent projektleder til et
af vores teams. Vi arbejder på hele Sjælland, og du vil som projektleder have ansvaret for et eller
flere af vores mange spændende projekter.
Som projektleder vil dit daglige arbejde primært foregå på vores pladser, hvor du vil være omgivet
af skarpe og kvalitetsbevidste kolleger.
Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har en uddannelsesmæssig baggrund som
kloakmester/anlægsingeniør/bygningskonstruktør el.lign.
Er målrettet og resultatorienteret i din tilgang til opgaverne.
Har min. 5 års erfaring fra en tilsvarende stilling i anlægsbranchen.
Har en motiverende, åben og situationsbestemt ledelsesstil.
Har gode samarbejdsevner og respekt for kolleger.
Er god til at arbejde med tal, økonomi og planlægningsopgaver.
Kan håndtere procedure omkring ekstraarbejder, fakturahåndtering m.v.
Er er rutineret bruger af it-værktøjer.
Kan holde overblikket, når dagen bliver hektisk.

Dine arbejdsopgaver vil være at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medvirke ved indkøb af materialer og kontrahering med
underentreprenører/leverandører.
Gennemføre projekter i henhold til tilbudsliste, tidsplan og projektbeskrivelse.
Have ansvaret for projekter på alle niveauer herunder budget og ledelsesansvar.
Have ansvar for håndtering af AB 18 i forhold til bygherre og underleverandør.
Medvirke ved fordeling af mandskab og maskiner.
Opgøre timeforbrug – timesedler.
Forudsige risici ved projekter samt komme med løsningsforslag ved afvigelser.
Registrere ekstraarbejde.
Have ansvaret for alt økonomi, aconto og slutregning på egne projekter.
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Gorm Hansen A/S søger dygtig og erfaren projektleder
Vi tilbyder bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Et spændende job i et dynamisk og målrettet firma.
En udfordrende arbejdsplads med masser af spændende og alsidige opgaver.
Et godt og uformelt arbejdsmiljø.
Mulighed for firmabil.
Et selvstændigt og ansvarsfuldt job med gode udviklingsmuligheder.
Løn efter kvalifikationer.

Lyder alt dette som noget for dig, og ønsker du at blive en del af holdet hos Gorm Hansen, så send
din ansøgning, CV og eventuelle eksamensbeviser til: ghs@gorm-hansen.dk med overskriften
”Projektleder”.
Har du yderligere spørgsmål vedr. jobbet, er du meget velkommen til at kontakte enten vores
direktør Morten Hovmøller på tlf. 40 13 41 70 eller vores Afdelingschef Jacob Nielsen på tlf. 40 13
41 65
Vi glæder os meget til at høre fra dig.

Gorm Hansen A/S
 Lykkegårdsvej 11  4000 Roskilde 
Tlf.: 46 36 41 67  e-mail.: ghs@gorm-hansen.dk 
cvr.nr.: 17827987

