El-entrepriseleder - med engagement og lyst til store udfordringer
Nielsen Consult søger for WICOTEC KIRKEBJERG i Århus
Til vores kunde WICOTEC KIRKEBJERG i Århus søger vi en dygtig og erfaren entrepriseleder inden for elområdet, der får ansvaret for gennemførelsen af store og mellemstore entrepriser fra start til slut.
Uddannelse:


Teknisk videregående uddannelse inden for el – gerne med håndværksmæssig baggrund



Uddannet som projektleder eller flere års erfaring

Erfaring:


Min. 5 års erfaring med entreprise-/projektledelse i tilsvarende stilling, hvortil du kan dokumentere gode
resultater



Erfaring med godt købmandskab



Solid erfaring og grundig viden om tids- og økonomistyring af tekniske entrepriser



Erfaring med projektstyring i alle faser



Erfaring med byggebranchen



Erfaring med Office-pakken og 3D tegningsmodeller

Arbejdsopgaver:


Gennemførelse af entrepriser fra start til slut – alle faser



Sikre overholdelse af kvalitet, miljø, budget og leveringstider på det enkelte projekt



Sikre et godt samarbejde med kunder samt øvrige projektdeltagere



Samarbejde med kolleger fra de andre områder



Registrere og føre tilsyn på samtlige projekter



Sagsindkøb og diverse materialebestilling



Kalkulation og projektering i mindre omfang



Deltage i byggemøder



Være på forkant med den teknologiske udvikling inden for byggebranchen generelt og specialet i
særdeleshed

Personlige egenskaber:


En fleksibel indstilling



En person, der med en ligefrem og uformel stil, vinder accept i kraft af sin systematik, sin personlighed
og professionelle kunnen



Evne til at motivere og begejstre andre ved selv at gå foran og til at etablere et godt samarbejde på
tværs i organisationen internt såvel som eksternt



Godt humør og udadvendt



Resultatorienteret, idérig og igangsættende



Handlekraftig og beslutsom. Evne til at skære igennem til kernen af et problem og træffe en afgørelse



Evne og vilje til at arbejde og kommunikere tværfagligt med øvrige interne håndværksgrupper



Vilje til at tage ansvar



God til at færdiggøre et projekt
WICOTEC KIRKEBJERG tilbyder:
Udfordrende stilling med stort personligt ansvar i en
fremadrettet virksomhed, hvor udviklingen går stærkt.
En løn, der modsvarer kvalifikationer og krav til stillingen.
Pensionsordning. Firmabil eller bilordning.
Er du interesseret, så send din ansøgning hurtigst muligt til
nedenstående e-mail eller pr. post. Yderligere oplysninger
om stillingen kan fås ved henvendelse til Inge Nielsen –
8617 0066.

Nielsen Consult
P.P. Ørumsgade 30
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Web: www.nielsenconsult.dk

