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Projektleder med ”grøn profil”
– til DGNB-certificering af byggerier i totalentrepriser
Vil du være en del af en dynamisk og stærk virksomhed, som opfører
erhvervs- og logistikbyggerier? DS Flexhal har egne konstruktionsingeniører
og egen tegnestue, der varetager projekteringen af hovedsagelig totalentrepriser. Flere og flere af vores byggerier skal DGNB-certificeres og vi søger
derfor kompetencer til at løfte den opgave
Vi er i vækst og søger derfor en ny kollega til stillingen som DGNB- og bæredygtighedsansvarlig for gennemførelse af DGNB-certificeringer. Byggerierne er fordelt over hele landet men dit udgangspunkt bliver hovedkontoret i Hobro. Den optimale kandidat har erfaring med
DGNB og projektledelse og grundlæggende indsigt i byggeriets værdikæde. Men er du nyuddannet og synes DGNB er superspændende,
er der mulighed for, at du kan få relevante uddannelser og udvikle dig i jobbet.
Dine primære arbejdsopgaver som DGNB-ansvarlig vil være:
•	Give sparring og analysere tilbudsforudsætninger på nye projekter.
•	Sikre et godt samarbejde med de eksterne ingeniørrådgivere og underentreprenører og sikre fremdrift i projekterne under projek
tering og udførelse.
Dine kompetencer for at opnå succes i stillingen som DGNB-ansvarlig:
•	Projekt- og procesledelse af DGNB-certificering i samarbejde med den øvrige projekt- og projekteringsledelse på byggerierne.
•	Bæredygtighedscertificering.
•	Udarbejdelse af livscyklusvurderinger (LCA) samt levetidsomkostninger (LCC).
•	Afholdelse af workshops og oplæg om bæredygtighed som led i en strategiudvikling og implementeringsproces.
•	Udvikling af bæredygtighedsstrategi for organisationen.
•	Udarbejdelse af analyser og anvendelse af indsamlet viden og data.
•	Du besidder en arbejdsgang der er struktureret og detaljeorienteret og kan samtidig bevare overblikket.
I stillingen som DGNB-ansvarlig tilbyder vi:
•	Et spændende job med mulighed for at sætte dit eget præg på hverdagen og forme din egen stilling.
•	Løn efter kvalifikationer.
•	Et team af kompetente og humørfyldte kollegaer.
•	Tiltrædelse snarest.

Om DS Flexhal
DS Flexhal er en totalentreprenørvirksomhed som udvikler, planlægger, designer og opfører erhvervs- og industribyggerier i stål og beton.
Vi har en uformel omgangstone og vi arbejder ud fra værdierne tillid, tryghed og flexibilitet. Vi er ambitiøse og lægger samtidig vægt på at have
det sjovt sammen blandt andet i forbindelse med sociale arrangementer.

Sådan søger du jobbet...
Samsøvej · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 27 27
www.ds-flexhal.dk

Send ansøgning til: HR@ds-flexhal.dk
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. Vi afholder samtaler
løbende
Yderligere oplysninger: Morten Kragelund, projektchef
Mail: mok@ds-flexhal.dk eller telefon: +45 60 29 12 55
Læs mere om DS Flexhal på vores hjemmeside.
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