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PROJEKTCHEF
SØGES TIL BYGGEFIRMA I UDVIKLING

Er du klar til at tage det overordnede ansvar for  byggesager 
i samarbejde med vores projekt- og byggeledere?

JOBBET:
Vi søger en erfaren og kompetent projektchef, 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. Der er hovedsageligt tale om opførelse af 
erhvervsbyggeri i fag-, hoved- og totalentreprise.

Du får et bredt ansvar med stor variation, idet du både skal kunne beskæftige dig 
med tilbudsberegning, planlægning, økonomi, projektledelse og kvalitetsstyring. 

Ideelt set ønsker vi en person, der på udvalgte projekter kan være den ansvarlige 
fra start og helt til slut – fra beregning af mængder og tilbud, og til det færdige 
projekt afleveres til bygherre. Ved andre lejligheder, er planen, at du skal fungere 
som projektleder på flere samtidige byggeprojekter.

DINE KVALIFIKATIONER:
Vi forventer at du har flere års erfaring fra lignende stilling, og at du kan nikke 
genkende til flere af nedenstående punkter:

• Erfaring med beregning af tilbud, projektledelse og salg.
• Erfaring med både total-, hoved- og fagentrepriser.
• Du er stærk i kommunikation i skrift og tale, og trives med kundekontakt.
• Du har gode IT-kompetencer, og bliver ikke skræmt af nye digitale værktøjer.
• Du er beslutningsdygtig, og har god erfaring med at forhandle kontrakter 

med underentreprenører og leverandører.
• Indstillet på at byggeprojekterne spænder bredt.

Vi håber endvidere, at du har lyst til at involvere dig i fælleskabet og ånden i 
virksomheden, sammen med vores erfarne og dygtige kolleger. Og har du en god 
portion humor, så er det bestemt en kvalitet der vil passe godt ind.

VI TILBYDER:
• 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.

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

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.

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

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

E: christian@vesti-olsen.dk 
 
Skriv venligst “Projektchef” i emnefeltet.


