Samarbejdsorienteret entrepriseleder til miljøsanering og nedrivningsprojekter
Drømmer du om at prøve kræfter med entrepriseledelse i en spændende og stærk dedikeret virksomhed? Så har du
nu chancen for at bide dig fast i miljøsanering og nedrivningsbranchen med entrepriseledelse som din fagdisciplin. Du
bliver en del af Scandic Entreprise ApS, hvor af miljøsanering og nedrivning er vores varemærke, og hvor udvikling af
virksomheden er vores fælles ansvar. Vores mål er en topprofessionel og topmotiveret virksomhed, som kan måle sig
med de bedste i Danmark. Der er tale om en fastansættelse, og arbejdet vil foregå ude på byggepladserne og på vores
kontor i Glostrup.
Ansvar for egne projekter
Vi har en bred og stabil projektportefølje i både nedrivning og miljøsanering. Vores succes måles på, om vi lykkes med
hele porteføljen, og dette ansvar afspejles også i kravet til den enkelte.
Som ny entrepriseleder hos os får du selvstændigt ansvar for et eller flere projekter alt afhængig af projektets
størrelse. Økonomisk er der tale om projekter til mellem ½ og 30 millioner kroner, men beløbets størrelse er ofte
uafhængig af projektets kompleksitet. Uanset projektets sammensætning er det vigtigt, at du formår at skabe et team,
som bringer de mange kompetencer, som Scandic Entreprise råder over, bedst muligt i spil, samtidig med at du sikrer,
at dit team altid har et retvisende billede af status og udfordringer i dine projekter.
Du bliver oplært i de metoder, procedure og den adfærd som kendetegner Scandic Entreprise. Det sker dels ved
målrettet instruktion, og vidensdeling i det arbejdsmiljø, som du bliver en del af. Vi lytter til fornuft og logik, og du
bliver opfordret til at bidrage med din viden og erfaring. Vi lytter og tager til efterretning, såfremt det er relevant og i
overensstemmelse med firmaets mål og værdier. Du bliver målt på de resultater, du skaber – overholdte tidsplaner,
økonomi, og kvalitet - men også på den måde, som dit team, ledelse og interessenter vurderer din entrepriseledelse
på.
Du kan se frem til et udfordrende og udviklende job, hvor du indgår du i et projektmiljø som er under stadig udvikling,
og hvor vi hele tiden fokuserer på at styrke samspillet og styringen af de mange parter i et projekt. For den ambitiøse
kandidat er der gode karrieremuligheder i jobbet.
Dine primære arbejdsopgaver og ansvarsområder:
•

Planlægning og styring af nedrivning og miljøsaneringsentrepriser.

•

Forhandling og samarbejde med bygherre, myndigheder, leverandører og underentreprenører.

•

Samarbejde med tilbudsafdelingen om kalkulation.

•

Sikre overholdelse af interne og eksterne krav.

•

Koordinering af medarbejdere og samarbejde på tværs af organisationen.

•

Udvikling og effektivisering af produktionen i samarbejde med øvrige kollegaer.

•

Instruktion, opfølgning og tilsynsførelse af processtyringer, kontrolplaner m.v.

Din person:
•

Du er struktureret, arbejder systematisk og er resultatorienteret.

•

Du er forudseende, stærk i planlægning, koordinering, kommunikation, og formår at bevare overblikket i
pressede situationer.

•

Positiv og initiativrig. Du ser muligheder frem for hindringer, og tager ikke kritik personligt.

•

Du interessere dig, og formår at fordybe dig i dit arbejde.

•

Du er pligtopfyldende, og tager ansvar for din arbejdsområder.

•

Du formår at bevare roen og det gode humør i nye eller pressede situationer og har sans for at forhandle dig
frem til de løsninger, der er behov for.

•

Du er samarbejdsorienteret og evner at involvere og motivere andre.

•

Du er udadvendt, kundeorienteret, tillidsvækkende, og besidder gennemslagskraft.

•

Du brænder for at udvikle dig som entrepriseleder.

Din faglige baggrund:
•

Uddannet bygningskonstruktør, bygningsingeniør eller tilsvarende

•

3-4års erfaring fra byggebranchen er en nødvendighed.

•

Erfaring med entreprisestyrring er et krav, og gerne indenfor nedrivning og miljøsanering.

•

Det er et krav, at du taler og skriver flydende dansk. Gerne også engelsk, men det er ikke et krav.

Vi tilbyder:
•

Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en virksomhed under konstant vækst og udvikling.

•

Gode muligheder for udvikling af dine personlige og faglige kompetencer.

•

Løbende tilbud om efteruddannelse.

•

Løn efter kvalifikationer, samt mulighed for firmabil, pension og sundhedsforsikring.

•

Du bliver en del af en seriøs og ambitiøs virksomhed, hvor der vægtes godt arbejdsmiljø og positiv energi i
hverdagen.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag til job@scandicentreprise.dk.
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Thomas Weide på telefon 4061 6540.
Du kan læse mere om vores virksomhed på www.scandicentreprise.dk

