Elegant design – kompromisløs kvalitet – individuelle løsninger

Struktureret og erfaren projektleder
Vil du være med til at styre spændende glas- aluminiums facade projekter i hele Danmark?
Har du erfaring med projektledelse indenfor byggebranchen?
Motiveres du af at tage ansvar og aflevere opgaver i særklasse?
Kan du svare ja til ovenstående, så skal du måske være dan-alu´s nye projektleder.
dan-alu a/s er blandt landets førende inden for højkvalitets aluminiumkonstruktioner, og leverer total-løsninger til byggerier i hele
landet. Vi gennemlever i øjeblikket høj aktivitet og har ambitiøse vækstplaner.

Arbejdsbeskrivelse
Du bliver en del af dan-alu´s projekt afdeling i Skive eller Horsens, og får ambitiøse og dygtige kollegaer. Som projektleder får du en
spændende hverdag, og du bliver ansvarlig for planlægning af projektforløb, koordinering af processerne og styring af kundens opgaver
i tæt samarbejde med produktionsafdeling og leverandører.
Dette betyder, at du:
-

Kommunikerer og koordinerer med kunden, samt medvirker til en god kommunikation hele vejen
Deltager i byggemøder og afstemmer projekter med bygherrer og arkitekter
Igangsætter og koordinerer vores egenproduktion, samt materialebestilling
Følger op på projekttegninger og godkendelser
Styrer tids- og arbejdsplaner
Udfører KS/ DV ved brug af Ajour
Udfører og afleverer projekter til aftalt tid, økonomi og kvalitet

Din faglige og personlige profil:
-

Du har min. 3-5 års erfaring med projektledelse
Du har erfaring med byggebranchen
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som bygningskonstruktør el.lign.
Du har flair for EDB, Windows-relaterede programmer, samt gerne AutoCad
Du er imødekommende, hjælpsom, har er højt humør og bidrager med din personlighed.
Du er engageret i dit arbejde og kan håndtere hektiske situationer
Har kørekort B

Vi tilbyder:
Vi tilbyder en spændende stilling i en god og velfungerende virksomhed, hvor der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
Du vil få gode kollegiale relationer og blive en del af flad organisation, der prioriterer medarbejdertilfredshed højt.
Hos dan-alu vægter vi stabilitet, godt humør og positiv indstilling højt.
Løn og vilkår forhandles på et konkurrencedygtigt niveau.

Ansøgning:
Hvis ovenstående har fanget din interesse, så send venligst din ansøgning og dit CV til os på jej@dan-alu.dk mrk. ”projektleder”.
Vi afholder samtaler løbende.
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til, at kontakte Jens Erik Johnsen eller Bo Høiris på tlf. 96 94 10 10.

