ENTREPRENØR I LEMVIG

ENTREPRISELEDER TIL
VANDBYGNINGSARBEJDER

Vil du gøre en forskel? Motiveres du af en varieret hverdag med fagligt udfordrende projekter,
der giver mening? Har du lyst til at skabe resultater ved selvstændigt at styre dine egne entrepriser? Er du god til at skabe relationer på tværs af faglighed og organisatorisk niveau?

Din hverdag langs de danske kyststrækninger
Du vil som entrepriseleder arbejde med små og mellemstore projekter inden for kystsikring,
mole- og havnebyggeri. Vores kontor ligger i Lemvig, men din daglige gang vil naturligvis være
på byggepladserne langs de danske kyststrækninger. Din bopæl kan være hvor som helst i
Danmark, da vi har projekter i hele landet. Netop fordi du møder ind på projektet, kræver det
også, at du er fleksibel i forhold til arbejdslokation.

Entreprisestyring fra start til slut
I rollen skal du være med til at sikre, at gennemførelsen af projekterne sker så optimalt som
muligt i forhold til kundernes forventninger, anvendelsen af ressourcer og den samlede økonomi. Dette sker typisk i starten af din ansættelse i tæt dialog med erfarne entrepriseledere/
projektledere. Din hverdag indebærer bl.a. at:
• varetage kontakten til bygherre og rådgiver og i samarbejde med projektlederen have
ansvaret for økonomi og den daglige produktion
• lede arbejdet på byggepladsen sammen med pladsens formand, herunder varetagelse af
den daglige planlægning samt styring af mandskab, maskiner, materialer og eventuelle
underentreprenører
• være med til at sikre, at tidsplaner overholdes, og at der leveres i rette kvalitet
• opsætte 3D-maskinstyring
• understøtte KMA-arbejdet herunder kvalitetssikring.

Er du vores nye kollega?
Vi forestiller os, at du er bygningskonstruktør eller ingeniør med et par års relevant erfaring
fra byggepladsen. Herudover forestiller vi os, at du:
• trives med en bred kontaktflade og har fokus på relationer, samarbejde og gennemtænkt
kommunikation i din opgaveløsning
• trives i en ansvarsfuld rolle, hvor du har rammerne til at præge projekterne igennem ideer,
initiativer og generelt din proaktive og igangsættende adfærd, især fordi vi har korte
beslutningsveje og en uformel organisation
• kan bevare overblikket på trods af mange igangværende aktiviteter, som hele tiden skal
koordineres og følges op på
• har en struktureret og systematisk tilgang til opgaveløsningen, fordi du forstår vigtigheden
af en velgennemtænkt planlægning.

Lyder det som noget for dig?
Du er velkommen til at kontakte administrerende direktør Uffe Larsen på 5125 1245 for at
få yderligere oplysninger. Du kan også hente mere information om vores virksomhed på
www.vg-e.dk
Send venligst din ansøgning til ufl@vg-e.dk eller til VG Entreprenør A/S, Rugmarken 8, 7620
Lemvig, att.: Uffe Larsen.

Vi skal have din ansøgning senest tirsdag den 13. november 2018.
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