10. oktober 2018

Formand
Der er stor efterspørgsel på vores ydelser, og vi søger derfor løbende formænd til styring på byggepladser.
Dine primære arbejdsopgaver og ansvarsområder (Sjælland)


Styring af en eller flere sager på vegne af din entrepriseleder



Styring af medarbejdere og leverandører på sagen



Planlægning, instruktion og tilsyn med arbejdets udførelse



Deltagelse i bygge-, formands- og sikkerhedsmøder på pladsen



Sikring af overholdelse af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø på pladsen

Vi forventer:









Du har kørekort
Du har min. 3 års erfaring som leder i byggebranchen
Du har fokus på kvalitet og sikkerhed
Du har en konstruktiv og positiv tilgang til opgaverne
Du har stærke coach/træner egenskaber
Du kan sætte dig i respekt, og skære igennem når det er nødvendigt
Sammen med dine kollegaer, formår du at få udført opgaverne til rette tid og kvalitet
Du er fleksibel, serviceminded, og har kundefokus

Vi tilbyder:






Fast månedsløn efter aftale
Firmabil og telefon
Efteruddannelse efter behov
Personlig udvikling af dine faglige kompetencer
Engagerede og positive kollegaer

Ansøgning:
Send din ansøgning og CV via mail på: job@scandicentreprise.dk . Vi forsøger at besvare alle henvendelser og
afholder samtaler løbende. Vi ser positivt på motiverede og engagerede ansøgere og besvarer gerne saglige
spørgsmål, og vender tilbage til de kandidater vi mener matcher vores ønsker. Du kan finde mere information
om virksomheden på www.scandicentreprise.dk
Om Scandic Entreprise:
Scandic Metal (nu også Scandic Entreprise) er en mellem stor virksomhed i nedrivning og miljøsaneringsbranchen, og er etableret i 2009. Vi oplever i øjeblikket stor vækst, og med kvalitet i fokus, tror vi på at vores
kunder vil bakke op, om at gøre os til en stærk medspiller i branchen. Firmaets kendetegn er blandt andet
Dedikation, Kvalitet, Effektivitet, og Fleksibilitet. Vi lægger stor fokus på, at imødekomme vores kunders ønsker
og behov ved at yde service ud over det sædvanlige, og fremstå som et seriøst og serviceorienteret firma. Vi ser
frem til at byde dig velkommen i et engageret team.

