PROJEKTLEDER

- RESULTATORIENTERET OG AMBITIØS PROJEKTLEDER
SØGES TIL 1’STE HOLDET
REDTZ Glas & Facade A/S vil være markedets stærkeste leverandør af glas- og alufacader, samt døre og vinduer til private – og erhvervskunder. Vi er i øjeblikket i rivende vækst og har spændende projekter i pipelinen. Vil du være en del
af vores succes? deler du vores ambitioner? er du fagligt stærk og motiveres du af såvel store som små projekter?
Er du teoretisk velfunderet og har du lyst til at lede projekter fra start til slut? – så er det dig vi skal have med på holdet.
Trives du med at sikre optimalt økonomisk udbytte på alle sager? Er du med på at yde en målrettet indsats overfor
potentielle kunder? Så glæder vi os til at høre fra netop dig!
Som projektleder hos Redtz Glas & Facade A/S, med base i Odense, får du ansvaret for projektledelse
af såvel store som små projekter.
Rollen som projektleder fordrer stor lyst til at samarbejde på tværs i organisationen.
Du refererer direkte til afd. chefen og sammen er I ansvarlige for koordination og planlægning af produktionen.
Vi er meget fokuseret på, at vores projekter bliver afleveret til den aftalte tid og i en høj kvalitet. Du skal derfor kunne
medvirke til at sikre, at projekter og opgaver gennemføres i henhold til firmaets kvalitetskrav.
JOBBET:
- Du skal kunne lede projekter fra start til slut
- Du skal kunne udarbejde for- og efterkalkulationer
- Du er IT stærk og skal kunne udføre tegnearbejde i Auto-Cad
- Du skal stå for indkøb af materialer
- Du skal yde professionel kundebetjening og sikre tilfredse kunder
- Du er ansvarlig for, i samarbejde med administrationen, at sikre korrekt fakturering
- Du er løsningsorienteret og kan sikre overholdelse af alle indgåede aftaler
VI TILBYDER DIG:
- Et åbent og uformelt arbejdsmiljø i et team af professionelle byggefolk
- Et spændende og udviklende job, i en virksomhed i vækst og med pionerånd
- En stilling med stort ansvar og spændende perspektiver for personlig udvikling
- Løn efter kvalifikationer inkl. pensions- og sundhedsforsikring
- Korte beslutningsveje i en flad organisation med højt til loftet
- Et travlt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone
- Stærkt fællesskab og sparring med erfarne kollegaer
DIN FAGLIGHED:
- Du har gerne en håndværksmæssig baggrund, eventuelt suppleret med en byggeteknisk
overbygning som konstruktør, teknolog eller lignende
- Du har erfaring med projektledelse fra en lignende stilling
- Du kan drive komplekse projekter og også flere af gangen på samme tid
- Du har en god økonomisk forståelse
- Du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
- Du evner at samarbejde med egen produktion, arkitekter, entreprenører mm.
DINE PERSONLIGE KOMPETENCER:
- Du er dedikeret og prioritere med høj kvalitet for øje
- Du er i stand til at håndtere komplekse problemstillinger og løsningsmodeller, og trives med en travl hverdag
- Du er selvstændig og i stand til at arbejde struktureret og analytisk
- Du trives i en flad organisation, hvor der ikke er langt fra tanke til handling,
og hvor der er tæt sparring igennem hele organisationen
- Du er struktureret, grundig og detaljeorienteret, men evner samtidig at se helheden
- Du bidrager til udvikling og forbedring
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Vi kan tilbyde dig et spændende og fagligt udviklende job i en succesfuld
og progressiv virksomhed, der i øjeblikket beskæftiger ca. 70 medarbejdere, heraf 14 i VH Staal.
Vi har kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling og lægger vægt på plads til humor og socialt engagement,
herunder deltagelse i diverse virksomhedsarrangementer.
Ansøgere med erfaring indenfor alu-facade foretrækkes, men er ikke et krav.
Læs mere om Redtz på vores hjemmeside www.redtz.dk
Du bedes sende ansøgning og CV til: Info@redtz.dk
Kørekort er et krav, og straffeattest skal kunne fremvises ved en eventuel samtale.
For eventuelle spørgsmål til stillingen, kontaktes Mette Bøgelund tlf. 2080 2396
Løn og ansættelsesvilkår vil blive forhandlet på konkurrencedygtige vilkår.
Vi holder løbende samtaler, så send din ansøgning inkl. CV i samme dokument hurtigst muligt.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som selvfølgelig behandles fortroligt.
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