DS FLEXHAL VEST SØGER

ERFAREN PROJEKTLEDER

med et stort fighter-gen, som vil stå i spidsen for totalentrepriser inden for erhvervsbyggerier
Du er løsningsorienteret, faglig kompetent og en dygtig ”købmand”, der bevarer overblikket og sikrer fremdrift

DIN BAGGRUND
›	Du er uddannet Bygningsingeniør eller Bygningskonstruktør, gerne med en forudgående håndværksmæssig baggrund, men det er ikke et krav
›	Du har mindst 5 års praktisk erfaring som projektleder
›	Du har et ekstra overblik ved projektering, optimering og udførelse af erhvervsbyggerier
›	Du kan se dig selv i et uformelt og dialogbaseret miljø, hvor fokus er at skabe resultater og værdi for kunder og samarbejdspartnere

DIN PERSONLIGHED
Det er væsentligt, at du som person kan matche følgende:
›	Du er løsningsorienteret, tager initiativ og har en involverende tilgang til de udfordringer, der opstår undervejs
›	Overholder aftaler og deadlines
›	Struktureret og grundig
›	Kan arbejde selvstændigt og have flere projekter i gang på samme tid
›	Er fyldt med energi og har lyst til at præge den rivende udvikling i firmaet
›	Du har et personligt drive, besidder troværdighed, gennemslagskraft og vil udvikle dig yderligere

HOS VIRKSOMHEDEN TILBYDES DU
›	At blive en del af et professionelt og kompetent team
›	Spændende projekterings- og byggeopgaver inden for erhvervsbyggerier i form af lager-, produktions- og administrationsbyggerier
›	Sparring med dygtige kollegaer i et uformelt arbejdsmiljø
›	En attraktiv gage som modsvarer dine kvalifikationer
›	Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
›	Fastansættelse i en virksomhed med dokumenteret solid indtjening
›	En teamorienteret virksomhed og en velfungerende arbejdsplads i et topmoderne domicil
›	Der ønskes tiltrædelse hurtigst muligt
›	Du vil referere til Regionsdirektør Anette Storm

DIN NÆSTE VIRKSOMHED
DS Flexhal skaber alternative byggeløsninger af høj kvalitet, såvel teknisk, funktionelt som økonomisk, med kundens behov i centrum og
DS Flexhal arbejder for sine kunder som projektløser.
DS Flexhal er placeret i Midtjylland i den sydlige del af Hobro.

FREMTIDEN HOS DS FLEXHAL
›	Du vil være med til, at udvikle hele teamet i DS Flexhal med netop dine spidskompetencer og udfordre nuværende standarder.
Derudover sætter du selv rammerne for din fremtid i DS Flexhal med dine ambitioner og resultater. DS Flexhal udvikler og investerer
i deres medarbejdere og ser gerne, at projektleder avancerer til projektchef, hvis evner og viljen er der.
›	Er du blevet nysgerrig på at høre mere?

DIN ANSØGNING
Hvis du er interesseret i stillingen, så send din ansøgning og CV hurtigst muligt pr. e-mail til ans@ds-flexhal.dk.
Hvis du vil vide mere om stillingen, så kontakt Regionsdirektør, Anette Storm på +45 22 16 18 55.
Alle ansøgninger behandles fortroligt – vi ser frem til at høre fra dig.

Som totalentreprenør udfører DS Flexhal alle former for erhvervsbyggerier. Især har firmaet gennem årene udviklet en særlig kompetence inden for store fleksible lager- og logistikbygninger i beton og stål.
DS Flexhal er en succesrig projekt- og procesorienteret organisation, hvor omdrejningspunktet er et team af engagerede og erfarne medarbejdere, som har kompetencer i gennemførelse af alle byggeriets
faser - fra idéudvikling, projektering, dimensionering og prissætning til styring af økonomien og byggeprocessen ved en effektiv og professionel projektledelse.
DS Flexhal skaber alternative og innovative byggeløsninger af høj kvalitet, både teknisk, funktionelt og økonomisk – og altid med kundens behov i centrum.
DS Flexhal er en del af DS Gruppen. Se mere på www.ds-flexhal.dk eller følg os på LinkedIn, hvor der er film af vores seneste projekter.
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