DS FLEXHAL ØST SØGER

PROJEKTCHEF
Løsningsorienteret og energisk projektchef med erfaring og overblik
Med reference til Regionens underdirektør får du ansvaret for nogle af de største projekter, som DS Flexhal Øst leverer i totalentreprise i den østlige
region af Danmark samt Sverige. Du træder ind i en tung ansvarsfuld rolle og bliver omdrejningspunkt i en samarbejdsorienteret projektafdeling.
Du går forrest og er ansvarlig for projektering og gennemførelse af totalentrepriser til en værdi af mellem 40 og 100+ mio. kr.

DU FÅR DET OVERORDNEDE ANSVAR FOR GENNEMFØRELSEN AF BYGGERIET:
Dine nøgleopgaver er herunder bl.a.:
›	Gennemgå udbudsmateriale
›	Definere og afklare uklarheder i udbuddet. Evt. identificere/udvikle alternative løsningsmuligheder
›	Projektering og valg af rigtige projektløsninger i forbindelse med projektafklaring og metodevalg
›	Sikre overordnede myndighedsgodkendelser
›	Kontrahere med underentreprenører
›	Sikre udførelse af byggeriet jf. aftale om f.eks. tid, kvalitet, sikkerhed og økonomi
›	Sikre en velfungerende organisation der løser opgaven til alles tilfredshed
›	Kontakt til bygherre og afholdelse af bygherremøder
›	Overordnet budgetansvarlig
Dine succeskriterier er at sikre, at projekter gennemføres til aftalt økonomi, tid, kvalitet.

FAGLIGT KOMPETENT TUNG PROJEKTCHEF, DER BEVARER OVERBLIKKET OG SIKRER FREMDRIFT
Du har en relevant videregående byggeteknisk uddannelse som f.eks. bygningsingeniør, bygningskonstruktør eller tilsvarende, og du ved, hvordan
man skruer et hus rigtigt sammen. Du har en solid erfaring med gennemførelse af byggeprojekter i totalentrepriser og har varetaget bygherre
kontakt, projektøkonomi og styring af underentreprenører. Du har været ansvarlig for gennemførelse af totalentrepriser på 100+ mio. kr.
Som person har du et stort drive og er løsningsorienteret, tager initiativ og har en involverende tilgang til de udfordringer, der opstår undervejs.
Du arbejder med stort overblik, er struktureret og grundig, og du arbejder selvstændigt. Du besidder gode forhandlingsevner, troværdighed og
har en naturlig gennemslagskraft.
Du tilbydes en rolle hos DS Flexhal, hvor der er god plads til at arbejde selvstændigt under ansvar, og udviklingsmulighederne er store. Du bliver en
del af et team med både tunge og erfarne projektansvarlige samt unge ambitiøse kollegaer. DS Flexhal er en succesfuld og velkonsolideret virk
somhed i vækst.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Underdirektør, Jacob Rasmussen på tlf. 60 29 45 45.
Hvis du er interesseret i stillingen, så send dit CV til hr@ds-flexhal.dk. Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt.
Annoncen genindrykkes løbende på diverse jobportaler. Dette er udelukkende udtryk for, at rekrutteringsprocessen ikke er afsluttet, og ikke at den
er startet forfra.

Som totalentreprenør udfører DS Flexhal alle former for erhvervsbyggeri. 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 project- og procesorienteret organisation, hvor omdrejningspunktet er et team af engagerede og erfarne medarbejdere, som har kompetencer i gennemførelse af alle byggeriets
faser – fra ideudvikling, 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, der er en af Nordens førende koncerner inden for byggerier i stål og betonelementer.
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