Erfaren projektleder
Torntoft & Mortensen
Torntoft & Mortensen A/S, der er en moderne og højt specialiseret entreprenørvirksomhed med 100 ansatte, løfter
byggeopgaver i fag-, hoved- og totalentreprise. Virksomheden bearbejder projekterne i en erfaren og flad
organisation – med en kort og effektiv beslutningsproces. Med et voksende fokus på byggesagkyndig rådgivning har
Torntoft & Mortensen udviklet sig fra at være et solidt tømrer- og vedligeholdelsesfirma til i dag at være en moderne
og alsidig entreprise- og ejendomsudviklings- virksomhed. Torntoft & Mortensen fremmer den aktive vidensdeling
på tværs af afdelinger og projekter – helt fra idé til nøglefærdigt og driftsklar byggeri. Ved at stille erfaring og
ekspertise til rådighed, hvor store optimeringsmuligheder ofte spottes tidlig i planlægning, er Torntoft & Mortensen
med til at sikre det bedste resultat for kunderne.

Baggrund
Et stigende antal aktuelle og kommende projekter – med stor variation i størrelse og kompleksitet – giver
mulighed for at udbygge den nuværende projektorganisation med nye kolleger.
Du får som ny projektleder reference til afdelingschef Mikkel Jensen. Har du ønsker om og potentiale til en position
som kommende projektchef, vil du få et selvstændigt ansvar for de største projekter i virksomheden, samtidigt
med at du vil være en værdifuld og nær samarbejdspartner med afdelingschefen med sparring/coaching af
projekt- og byggeledere i organisationen.
Faglige/teoretiske kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommer fra lignende projektlederstilling inden for branchen.
Teoretisk uddannelse som ingeniør/konstruktør.
Erfaring med styring af større byggeprojekter i totalentreprise/hovedentreprise.
Gerne med indsigt i/viden om samspillet med egenproduktion (ikke et must).
Lyst til at være i spidsen for et projektteam på større byggeprojekter.
Særlig erfaring med kontraktforhandling med og løbende kontakt/styring af underentreprenører.
Rutineret i de klassiske projektdiscipliner – økonomi, tid og kvalitet.
Skarp på økonomisk og fysiske stadevurderinger.
Analytisk og struktureret – udpræget ordenssans / aftale stabil.
Robust og optræder med naturlig autoritet – selv i pressede/udfordrende situationer.
Flair for IT, digitalisering og interesse for processer.

Personlige kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Udadvendt og opsøgende – i samarbejdet og muligheder i markedet.
Energisk og dynamisk.
Format / pondus med naturlig autoritet – er eksekverende.
Åben og ærlig – direkte og kontant (den gode måde) i din projektledelsesstil.
Stor arbejdskapacitet, høj kvalitetssans - ser helheder frem for enheder.
Løsningsorienteret og involverende.
God ambassadør for Torntoft & Mortensen – professionel og kompetent.
God til at kommunikere – internt som eksternt - i skrift og tale.

Vi tilbyder
Et selvstændigt og udfordrende ansvar for store/større byggeprojekter i Østjylland. Du får en interessant, alsidig
og udviklende stilling - i en dynamisk virksomhed med en flad struktur og hurtige beslutningsprocesser. En central
position i en aktuel erhvervsrejse med fokus på innovation, rummelighed og uformel organisation. Du får en god
pensionsordning samt sundhedsforsikring. Løn efter kvalifikationer. Arbejdssted Horsens / på projekterne i
Østjylland.
Ansøgning
UnikRecruitment bistår Torntoft & Mortensen ved denne rekrutteringsopgave. Torntoft & Mortensen vil ikke blive
bekendt med den enkelte kandidats identitet uden forudgående aftale. For yderligere information om Torntoft &
Mortensen henvises til www.torntoft-mortensen.dk. For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at
kontakte CEO & Partner Gert Breinholt, UnikRecruitment på tlf. 41 15 07 83. Ansøgningsfristen er hurtigst muligt.

