Byggeleder søges til hoved – og totalentrepriser
Vil du deltage i gennemførelsen af store byggeprojekter i Østjylland?
Hos Torntoft & Mortensen A/S har vi store kommende byggeopgaver og har behov for at udvide organisationen. Derfor søger vi
dygtige, selvstændige og ansvarsbevidste byggeledere med erfaring fra byggebranchen til vores byggerier i Østjylland, hvor du
bliver en del af en projektorganisation med 35 dygtige kollegaer.
Vi har netop opstartet et større byudviklingsprojekt på Horsens Nordhavn, hvori der indgår flere totalentrepriser med kombineret
bolig og erhvervsbyggeri (samlet 75.000 m2). Herudover er der flere andre totalentrepriser samt hovedentrepriser i ordre i en
afstand max 1 time fra Horsens.
I jobbet som byggeleder deltager du i byggesagerne fra start til slut i samarbejde med kompetente kolleger og
samarbejdspartnere. Du vil blive en vigtig del af vores projektafdeling, hvor vi brænder for det byggefaglige og sætter en ære i
planlægning og samarbejde.
Jobbet indeholder alle opgaver fra start til mål i større entrepriser og du kommer bl.a. til at arbejde med:
•
•
•
•
•
•
•

Sikre fremdriften på byggepladsen sammen med projektlederen
Mødedeltagelse med underentreprenører, rådgivere og øvrige aktører
Opdatering af tidsplaner mht. stade, således at det sikres at byggeriet følger tidsplanen
Planlægning af kommende arbejder
Varetage ansvaret for arbejdsmiljø på byggepladsen samt ajourføre PSS i takt med byggeriet.
Gennemse og sørge for at KS og DV fra underentreprenørerne opfylder projektet
Udarbejde mangellister og registrerer mangler i afleveringsperioden samt løbende opfølgning

Det er et selvstændigt job med stort ansvar, hvor du får stor indflydelse på gennemførelsen af projektet i samarbejde med
teamet på sagen. Generelt tror vi på inddragelse og involvering. I vores flade organisation vil den rette person løbende få mere
og mere ansvar, og generelt er holdningen, at der hersker frihed under ansvar samt at det skal være sjovt at lave meget.
Nødvendige kvalifikationer
Du har en byggeteknisk uddannelse som bygningskonstruktør eller ingeniør samt relevant håndværksfaglig uddannelse. Du
sidder formentlig i en lignende stilling og har erfaring inden for mellemstore byggerier og har et ønske om øget indflydelse på
større projekter samt et karrieremæssigt mål om at vil stige i graderne på sigt.
Du er en habil IT bruger, og du er velformuleret på dansk i skrift og tale.
Det gode menneske
Hos Torntoft & Mortensen vægter vi gensidig respekt, ærlighed, ordentlighed og et godt købmandsskab højt. Som person er du
lige til, du har et positivt livssyn med et glimt i øjet og du er en god kollega. Du er fagligt stolt og ønsker at levere byggerier af
højeste kvalitet til aftalt pris og tid.
Vi tilbyder dig et interessant, alsidigt og udviklende job i en dynamisk virksomhed med en flad struktur, hvor der er hurtig
beslutningsprocesser. Vi er en uformel, men ambitiøs virksomhed med gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø.
Vi tilbyder endvidere god pensionsordning samt sundhedsforsikring. Løn efter kvalifikationer.
Ansøgning:
Lyder dette som et interessant job for dig, ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV på:
job@torntoft-mortensen.dk, mrk. ”Byggeleder”.
Ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles løbende. Samtaler afholdes løbende.
Tiltrædelse: Efter nærmere aftale
Yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål vedrørende jobbet, er du velkommen til at kontakte:
Direktør Svend Torntoft på telefon 25 37 19 09.
Se mere om os på: www.torntoft-mortensen.dk

