Afdelingschef – projektorganisationen
Torntoft & Mortensen
Torntoft & Mortensen A/S, der er en moderne og højt specialiseret entreprenørvirksomhed - 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 entreprisevirksomhed. Torntoft &
Mortensen fremmer den aktive vidensdeling på tværs af afdelinger og projekter. 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
Bliv nøgleprofil i en spændende udvikling
Stillingen
Torntoft & Mortensen ser ind i store kommende byggeopgaver i Østjylland og har behov for at styrke
organisationen. Som erfaren afdelingschef/projektchef og med reference til adm. direktør Karsten
Rydder Pedersen bliver du en del af ledergruppen.
Du vil få ansvaret for en projektportefølje – med ca. 15 projektledere og byggeledere i direkte
reference. Dit ansvar følger projekterne – fra salg, tilbud, projektering, kontrahering og udførelse. Du
har fokus på arbejdsmiljø og kundetilfredshed – tid, kvalitet og økonomi. Det er af afgørende
betydning at du forener projektledelse og personaleledelse – med byggefaglighed, planlægning og
samarbejde.
Din interesse i og flair for prægning/indflydelse på udviklingen af den samlede virksomhed vil ligeledes
blive et nøglepunkt i dit virke.
Du får blandt andet ansvaret for:
•
•
•
•
•
•
•

Bygherre- og rådgiverkontakt.
Myndighedskontakt.
Projekterings- og kontraheringsforløbet.
Samarbejde på tværs af organisation.
Prægning af og indflydelse på den fortsatte udvikling i Torntoft & Mortensen.
Personaleledelse/-udvikling igennem projekterne.
Opfølgning på tid, kvalitet og økonomi.

Du vil få et stort selvstændigt lederansvar. Med øje for inddragelse og involvering vil den rette person
løbende få mere og mere ansvar. Du trives med ”frihed under ansvar” samtidigt med at det skal være
sjovt at gå på arbejde.
Faglig
Du har en byggeteknisk uddannelse som bygningskonstruktør eller ingeniør. Du har erfaring
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fra lignende lederstilling inden for branchen.
Med selvstændig og overordnet styring af store/større byggeprojekter.
Med renoveringsprojekter – vil være en fordel.
Med kontraktforhandling med og løbende kontakt/styring af underentreprenører.
I de klassiske projektdiscipliner – økonomi, tid og kvalitet.
Indsigt, viden og interesse i bæredygtigt byggeri og håndtering af krav til DGNB.
Analytisk og struktureret – udpræget ordenssans / aftalestabil.
Robust og optræder med naturlig autoritet – selv i pressede/udfordrende situationer.
Flair for IT og interesse for processer.

Personlig
Hos Torntoft & Mortensen vægter man gensidig respekt, ærlighed, ordentlighed og et godt
købmandskab 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.
Du vil kunne se dig selv passe ind i forhold til virksomhedens værdier: Ordentlighed, proaktiv,
udvikling og samarbejde.

Du er/har
•
•
•
•
•
•

Energisk, passioneret, dynamisk, ”professionel”.
Åben og ærlig – direkte og kontant (den gode måde).
Stor arbejdskapacitet, høj kvalitetssans - ser helheder frem for enheder.
Stærke samarbejdsevner, løsningsorienteret og involverende.
God ambassadør for Torntoft & Mortensen – tegner en professionel og kompetent profil.
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 at søge stillingen venligst følg dette link: https://unikrecruitment.dk/ledige-stillinger/?hr=showjob/19803
For yderligere information om Torntoft & Mortensen henvises til www.torntoft-mortensen.dk.

