Human Skills søger Projektleder
For vores kunde, Skive Anlæg og Entreprenør ApS, søger vi en udadvendt projektleder med ledelseserfaring.
Du bliver en del af en jordnær og ambitiøs virksomhed, der vægter ansvar og selvstændighed højt. Vi arbejder ud fra en
flad organisation, hvor alle tager ansvar og respekteres for deres indsats.
Din primære opgave vil være at få de administrative opgaver til at gå op i en højere enhed med de praktiske.
Opgaver:

•
•
•
•
•
•
•

Daglig ledelse af ca. 10 mand der arbejder i små teams
Tilsyn på byggepladser og sparring med medarbejdere
Deltage i byggemøder
Projektsalg - ofte via relationer
Kvalitetssikring og koordinering af projekter
Beregning af tilbud til licitationer og øvrige entrepriser
Glad for Kundekontakt. Servicering og synlighed overfor kunder

Vi forventer du er god til at have mange bolde i luften og har et stort overblik både administrativt og ledelsesmæssigt.
Kvalifikationer og kompetencer
Vi forventer, at du har en uddannelse som enten anlægsstruktør, konstruktør, ingeniør, kloakmester eller lignende anden praktisk relevant erfaring kan også være din adgangsbillet til jobbet.
Du har minimum 3 til 5 års erfaring fra en lignende stilling med koordinering og ledelse samt er i besiddelse af kørekort.
Det forventes at Microsoft office-pakken kan anvendes på brugerniveau. Kendskab til AutoCAD og
kalkulationsprogrammet Sigma vil være en fordel
Som person er du imødekommende, empatisk, positiv, engageret, struktureret, helhedsorienteret og trives i en
virksomhed, hvor kulturen er direkte og jordbunden. Endvidere er det vigtigt at du er fleksibel og kan bevare overblikket,
da jobbet i perioder kræver en ekstra indsats.
Du bor i køreafstand (ca. 30 min) til jobbet, som enten udføres fra vores kontor i Skive eller Viborg. Arbejder du ud fra
Viborg, skal du til Skive kontoret min. 1-2 gange om ugen. Det er absolut en fordel, hvis du har kendskab til nærområdet
- eller som minimum har lysten til at erhverve dig dette på sigt.
Vi tilbyder en attraktiv lønpakke der forhandles individuelt. Jobbet er på 37 timer ugentligt, men der vil være brug for stor
fleksibilitet i spidsbelastede perioder.
Send CV og motiveret ansøgning til ansogning@humanskills.dk Har du spørgsmål, så kontakt Peter Schrøder fra Human
Skills på tlf. 61199916. Ansøgningsfrist er hurtigst muligt. Vi afholder løbende samtaler.

Om Skive Anlæg & Entreprenør
Skive Anlæg & Entreprenør er en mellemstor veletableret virksomhed med ca. 30 ansatte, som beskæftiger sig med
områder indenfor anlægs- og entreprenørarbejde.
Virksomheden har været i en positiv udvikling og har således fordoblet sin størrelse gennem det seneste år – og denne
vækst forventes at fortsætte i det kommende år.
Hovedkompetencerne er jord, kloak og belægning. Derudover gør man også meget i Tv-inspektion, vedligeholdelse og
vinterforanstaltninger. Virksomheden udfører både store som små opgaver – typisk for kommuner, forsikringsselskaber
og erhverv.
Nogen af nøgleordene for virksomheden er kvalitet, troværdighed og udvikling.
Omgangstonen er uformel og medarbejderne er kendetegnede ved at være selvkørende og løsningsorienterede. Der er
en stor spredning i alderen på den ansatte – men samtidig har man en høj anciennitet i virksomheden.

