FORMAND

ELINDCO A/S er inde i en god vækst og har mange nye spændende projekter på vej. Derfor
søger vi en erfaren byggepladsformand til at stå for den daglige ledelse af arbejdet for vores
håndværkere og underentreprenører på vores byggepladser.
Arbejdsområder:
Daglig ledelse af ELINDCO A/S’ egne håndværkere samt underentreprenører på
byggepladsen fra byggepladsopstart til afleveret byggeri, herunder:
•

•
•
•
•
•

Gennemgang af tegningsmateriale og beskrivelser før byggesagens igangsættelse,
herunder kontrol af materialelister, tidsplaner, udarbejdelse af bemandingsplan og
materialeplaner
Udarbejdelse af akkorderingsregnskab
Løbende tilpasning af mandskab efter behov – nedmanding og opmanding
Deltagelse i faste bygge- og sikkerhedsmøder på pladsen
Kvalitetskontrol
Løbende kontrol med, om byggepladsens generelle ryddelighed og
sikkerhedsmæssige forhold er i orden, herunder om pladsens bemanding overholder
arbejdsmiljømæssige love og regler

Kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Du har en faglig baggrund som tømrer
Du er ambitiøs, evner at bevare overblikket i pressede situationer, og din personlige
gennemslagskraft skaber gode aftaler og tilfredse kunder
Du er i besiddelse af godt købmandskab
Du arbejder selvstændigt på at løse de stillede opgaver, og så er du forhandlingsvant
og beslutningsdygtig med fokus på kvalitet og opnåelsen af gode resultater
Du har generelle it-færdigheder og kan anvende pc’er på brugerniveau

Vi tilbyder:
•
•
•
•

Vi kan tilbyde dig et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en virksomhed i rivende
udvikling og med gode kollegaer
Et godt arbejdsmiljø, hvor kvalitet, tillid og ordholdenhed er i højsædet
Mulighed for videreuddannelse og personlig udvikling
Løn og ansættelsesvilkår, der matcher dine kvalifikationer

Ansøgning og CV sendes vha. nedenstående formular.

Har du behov for yderligere oplysninger om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
Per Bager på telefon 23733105.
Ansøgningsfrist: Løbende
Tiltrædelse: Snarest muligt
Ønsker du at søge stillingen? Så sende din motiverede ansøgning og dit CV vha.
nedenstående formular. (Dit CV skal være i PDF- eller Word-format)

