PROJEKTLEDER
REDTZ Glas & Facade A/S vil være markedets stærkeste leverandør af glas- og aluminiumsløsninger
til private – og erhvervskunder. Vi er en af Fyns førende inden for branchen og er i øjeblikket i rivende vækst.
Vil du være en del af vores succes, deler du vores ambitioner og er du fagligt stærk, er det dig vi er på udkig efter.
Redtz Glas & Facade A/S står overfor mange spændende projekter og til disse projekter søger vi en erfaren
projektleder. Vi er meget fokuseret på at vore projekter bliver afleveret til den aftalte tid og i en høj kvalitet.
DU SKAL SØGE JOBBET FORDI:
- Du bliver en del af vores facade afdelings projektteam.
- Du vil få styring af egne projekter, og du bliver motiveret af at levere i høj kvalitet til aftalt pris og tid.
- Du kan lide at lede og sikre en kvalitetsbevidst proces.
- Du kan styre processen med godkendelse af tegninger, elementer og koordinere montører på byggepladsen.
- Du kan som projektleder forestå den fysiske gennemførelse af montageentrepriser, herunder vurdering
af risiko, optimering af logistik, samt deltagelse i byggemøder, sikkerhedsstyring, udarbejdelse
af D&V og kvalitetskontrol.
- Du kan sikre at aftaler og deadlines overholdes af underleverandører.
- Du kan sikre kvalitetsniveauet i projekterne.
VI TILBYDER DIG:
- Et åbent og uformelt arbejdsmiljø i et team af professionelle byggefolk.
- Løn efter kvalifikationer inkl. pensions- og sundhedsforsikring.
- Muligheder for efteruddannelse.
- Korte beslutningsveje.
DIN FAGLIGHED:
- Du har en baggrund som håndværker suppleret med en overbygning
som bygningskonstruktør, bygningsingeniør eller lignende.
- Du har erfaring i byggeledelse fra en lignende stilling.
- Du er vant til at identificere de teknisk og økonomisk mest optimale løsninger.
- Du har flair for godt købmandskab og har gode forhandlingsevner.
- Du har kendskab til AB92, bygningslovgivning og aftaleforhold.
- Du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.
DINE PERSONLIGE KOMPETENCER:
- Du har evt. erfaring som projektleder indenfor alu-branchen og trives med ledelse og planlægningsprocesser og med at træffe de rigtige beslutninger.
- Du er i stand til at håndtere komplekse problemstillinger og løsningsmodeller, og trives
med en til tider hektisk hverdag.
- Ansøgere med erfaring fra alu-branchen foretrækkes, men erfaring med aluminium er ikke et krav.
- Du er udadvendt, har gennemslagskraft og forstår at eksekvere, så der er fremdrift i projekterne.
- Du er dynamisk og kan strukturere din arbejdsdag.
- Vi kan tilbyde dig et spændende og fagligt udviklende job i en succesfuld og progressiv virksomhed,
der i øjeblikket beskæftiger ca. 45 – 50 alu-tømrer og glarmestre.
Læs mere om REDTZ Glas & Facade A/S på vores hjemmeside: www.redtz.dk.
Du bedes sende ansøgning og CV til info@redtz.dk og skrive ”Projektleder” i emnefeltet. Kørekort er et krav,
og straffeattest skal kunne fremvises ved en eventuel samtale. For eventuelle spørgsmål til stillingen,
kontaktes afdelingschef Steffen Vinding Fugl på tlf.: 27 78 04 00. Løn efter kvalifikationer.
ANSØGNINGSFRIST:
Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
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