1-2 Byggeledere søges
Vil du deltage i gennemførelsen af større og mindre byggeprojekter i vores tømrerafdeling?
Hos Torntoft & Mortensen A/S har vi store kommende byggeopgaver i vores tømrerafdeling og har behov for at udvide
organisationen. Derfor søger vi dygtige, selvstændige og ansvarsbevidste byggeledere med 3-5 års erfaring fra byggebranchen,
hvor du bliver en del af et spændende firma med ca. 100 dygtige kollegaer, heraf 60 tømrer.
I jobbet som byggeleder deltager du i byggesagerne fra start til slut i samarbejde med kompetente kollegaer og
samarbejdspartnere. Du vil blive en vigtig del af vores tømrerafdeling, hvor vores afdelingschef Kenny Lund Ravn vil sørge for,
at du bliver en integreret del af teamet. I tømrerafdelingen brænder vi for det byggefaglige og sætter en ære i planlægning og
samarbejde. Byggeopgaverne vil primært være i Horsens, Aarhus og Bellinge.
Jobbet indeholder alle opgaver fra start til slut i større entrepriser og du kommer bl.a. til at arbejde med:

•

Planlægning og fordeling af de daglige opgaver, herunder bestilling af materialer

•

Styring af mindre hoved- og fagentrepriser med fokus på koordinering med egne folk

•

Problemløsning hurtigt og konsekvent med tømrerne på pladsen

•

Varetage den løbende kvalitetssikring

•

Vurdere og beslutte byggetekniske løsninger

•

Økonomisk ansvarlig på sagerne f.eks. indkøb af materialer

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. Vores holdningen er, at der hersker frihed under ansvar og at det skal være sjovt at lave meget.
Nødvendige kvalifikationer
Du har en byggeteknisk uddannelse som bygningskonstruktør, samt relevant håndværksfaglig uddannelse. Du sidder i en
lignende stilling og har minimum 3 års erfaring inden for fagentrepriser i større og mindre grad, samtidig har du et ønske om
øget indflydelse på dine projekter. Du er en habil IT bruger og er velformuleret på dansk i skrift og tale.
Det gode menneske
Hos Torntoft & Mortensen vægter vi gensidig respekt, samarbejde, ordentlighed og proaktivitet 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 faglig 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 hurtige
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 med emnet ”Byggeleder”.
Ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles løbende. Samtaler afholdes løbende.
Tiltrædelse: Snarest
Yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål vedrørende jobbet, er du velkommen til at kontakte:
Kenny Lund Ravn på tlf. 26 10 51 51 eller e-mail klr@torntoft-mortensen.dk. Se mere om os på: www.torntoft-mortensen.dk

