Jobannonce

CASA søger projektchefer
til Sjælland
CASA fortsætter med at vinde store byggeopgaver og har behov for at udvide organisationen. Derfor søger vi dygtige, selvstændige og
ansvarsbevidste projektchefer med erfaring fra
entreprenørbranchen især boligbyggeri og/eller
boligrenovering til København,
I jobbet som projektchef deltager du i byggesager fra start til slut i samarbejde med kompetente kolleger og samarbejdspartnere. Du
vil som udgangspunkt komme til at arbejde i
Storkøbenhavn med base i CASA Københavns
kontor i Nordhavn. CASA har hovedsæde i
Horsens.
Opgaver og ansvarsområder
Jobbet som projektchef omfatter mange
varierende arbejdsopgaver som projektering,
projektledelse, planlægning, økonomi, kvalitetsstyring, sikkerhed, salg og kundepleje.
Dine primære arbejdsopgaver bliver
• At udarbejde tilbud i samarbejde med kolleger,
rådgivere m.m.
• At være ansvarlig for kontakt til bygherrer,
myndigheder, udvalgte leverandører m.m.
• At være ansvarlig for rettidigt projektgrundlag
for udførelsen
• Ansvar for byggeopgaven, og ledelse af
projektmedarbejderne
• Ansvar for opfølgning på tid, økonomi, kvalitet
og arbejdsmiljø

Vil du bygge med?
Send din ansøgning og CV snarest muligt til
Direktionsassistent Lene Winther Kjærgaard pr.
mail til lwk@casa-as.dk . Spørgsmål til stillingen
rettes til direktør Per Semmling på
+45 20832203.
CASA A/S, Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens

Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet ingeniør eller
har tilsvarende byggeteknisk uddannelse gerne
suppleret med en økonomisk og-/eller håndværksmæssig baggrund. Du har minimum 10-15
års erfaring med projekt- og projekteringsledelse
samt styring af byggeprojekter. Det vil være en
klar fordel, hvis du har et stærkt netværk i Storkøbenhavn og har følgende
kompetencer
• Evne til at planlægge og gennemføre et stort
projekt
• Arbejder systematisk og rationelt
• Viser vedholdenhed og har overblik
• Er innovativ og ser muligheder
• Har åbenhed som en naturlig del af din måde
at arbejde på
• Har et godt humør og veludviklede formidlingsevner
• Er ansvarlig, kvalitetsbevidst og løsningsorienteret
• Udviser godt købmandskab
Vi tilbyder
•Et selvstændigt og ansvarsfuldt job blandt
gode kolleger hvor vi stræber efter en fornuftig
balance mellem arbejde og fritid
•Store muligheder for både faglig og personlig
udvikling
•Tæt samarbejde med ledelsen
• Dynamisk og beslutningsstærk ledelse
•Løn og ansættelsesvilkår, der matcher dine
kvalifikationer

Læs mere om CASAs projekter på www.casa-as.dk.
Vi behandler ansøgninger løbende men venter gerne
på den rigtige medarbejder.
.

