PROJEKTLEDER

SØGES TIL BYGGEFIRMA I UDVIKLING
Kan du få økonomi, kvalitet og tid til at gå op i en højere enhed, og
samtidig tilfredsstille kunder og kolleger?
JOBBET:

Vi søger en erfaren projektleder, der i samarbejde med vores dygtige kolleger,
er med til at sikre, at vores projekter kommer godt i mål. Med udgangspunkt
fra vores kontor i Tølløse, tilbyder vi et spændende og udfordrende job, med
byggerier i alle størrelser.

SOM PERSON ER DU:
•
•
•
•
•
•

Uddannet ingeniør, byggetekniker eller bygningskonstruktør.
Erfaren indenfor projektledelse, salg og tilbud.
Erfaren indenfor både total-, hoved- og fagentrepriser.
Vant til at have mange bolde i luften.
Er stærk i kommunikation i skrift og tale.
Indstillet på at projekterne spænder bredt, og at du udover styring af
vores spændende byggeprojekter, skal forvente at assistere i vores
salgs- og tilbudsafdeling.

OM VESTI OLSEN & HANSEN A/S:
Vesti Olsen & Hansen a/s er et familiedrevet
byggefirma, der har over 30 års erfaring og
kompetencer indenfor handel, byggeri og
projektering.
Vores kundegruppe spænder bredt, fra private
kunder og landbrugskunder til erhvervs- og
institutionskunder.
Vi indgår i alle entrepriseformer, og vi er
kendt som en fleksibel og værdiskabende
samarbejdspartner, der sætter høj kvalitet og
godt arbejdsmiljø i fokus.
I dag har Vesti Olsen & Hansen a/s over 80
kompetente medarbejdere med et stort
erfaringsgrundlag.

VI TILBYDER:

SEND ANSØGNING:

•
•
•

E: hr@vesti-olsen.dk

•

Et spændende og udfordrende job, hvor du har stor indflydelse på din
arbejdsdag.
Fagligt dygtige og motiverede kolleger.
En uformel omgangstone, hvor vi har fokus på godt arbejdsmiljø.
En løn der modsvarer dine kvalifikationer samt bil-, pensions- og
sundhedsordning.

Har vi vakt din interesse, så send din
ansøgning og CV til;

Skriv venligst “Projektleder” i emnefeltet.

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt, så indkomne ansøgninger vil blive
behandlet løbende.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
administrerende direktør Christian Vesti Olsen på tlf.: 21 66 57 67
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