Projektleder byggeri
Vil du arbejde med byggeri, du kan være stolt af?
- Så

har The Element brug for dig!

The Element er en ung virksomhed med erfarne folk. Vi over 30 faste medarbejdere. Vores fokus er at
bygge gode bæredygtige byggerier i beton med brug af elementer både i træ og beton.
Vi er hurtigt blevet en populær arbejdsplads og eftertragtet samarbejdspartner og derfor har vi mange
spændende projekter i støbeskeen. Vi søger derfor en dygtig og engageret projektleder, der vil være
med til at gøre en forskel indenfor bæredygtigt byggeri. Du får selvstændigt ansvar for en række
opgaver på ét eller flere af The Elements byggeprojekter og du vil referere direkte til Direktør Peter
Hinnerup.
Hvad forventer vi fra dig:
•
•
•
•
•
•

Du er uddannet ingeniør eller konstruktør, gerne med en håndværksmæssig baggrund
Du har solid erfaring i styring af byggeprojekter
Du har gode samarbejdsevner og er god til at motivere.
Du kan bevare roen og overblikket i stressede situationer
Du arbejder struktureret, er resultatorienteret og er tydelig og konstruktiv i din kommunikation.
Du både kan og vil arbejde selvstændigt med en mængde spændende udfordringer

Dit arbejdsområde:
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig for udførelse byggeprojekter
Kontakt til bygherre og underentreprenører
Ledelse af byggemøder og udfærdigelse af referater
Udarbejdelse og opdatering af tidsplaner
Udarbejdelse af kvalitetssikring
Styring af økonomien på projektet
Ad hoc udviklingsprojekter som du selv er med til at definere

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•

En virksomhedskultur præget af ordentlighed og professionalisme
En ledelse der sætter medarbejderne i centrum bl.a. gennem individuelle medarbejder samtaler
og gode arbejdsforhold
Et team af gode kollegaer, hvor vi hjælper hinanden og er stolte af vores arbejde
Uformelt arbejdsmiljø. En god, direkte og uhøjtidelig omgangstone.
Et spændende, selvstændigt og afvekslende job i en meget dynamisk virksomhed
En attraktiv gage, der svarer til dine kvalifikationer og dit ansvar.

Hvis det lyder som noget for dig, modtager vi gerne din ansøgning snarest muligt.
Ansøgning og proces
Din ansøgning behandles fortroligt, og vi beder dig uploade denne sammen med dit CV via vores
hjemmeside: http://theelement.gl/?page_id=387
Vi holder løbende samtaler med henblik på snarlig tiltrædelse. Seneste deadline er 25. april 2021
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør Peter per mail
peter@theelement.gl eller mobil (+299) 26 98 02.

Kort om The Element
The Element er startet i marts 2019 og i dag er vi over 30 faste medarbejdere og lærlinge. Vores
mission er at bygge gode bæredygtige byggerier i beton med brug af elementer til fornuftige priser. For
at løse den mission er vi ved at etablere egen produktion af elementer.
Sikkerhed og bæredygtighed er en af værdierne i vores arbejde, og vi er, gennem vores høje krav til
sikkert arbejdsmiljø og bæredygtigt byggeri, med til at sætte nye standarder i Grønland. Til gavn for os,
vores kunder og samfundet.
Vi anser mangfoldighed som en styrke for arbejdspladsen og arbejder proaktivt for at alle medarbejdere
oplever et godt arbejdsmiljø uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handicap, alder,
modersmål, seksuel orientering mv.

