Ambitiøs og dygtig projektleder
Bomidtvest har mange renoveringer og nybyggerier på tegnebrættet og har i den forbindelse brug
for en erfaren projektleder, der med fokus på driften af det færdige projekt, kan sikre en smidig
overgang fra udførelsesfasen til aflevering og idriftsættelse.
Den nye projektleder får reference til projektchefen og har sin faste arbejdsplads på fælles kontor
for projekt- og driftsafdelingen.
Om stillingen
Bomidtvest søger en ambitiøs, selvstændig, fagligt dygtig og struktureret projektleder til vores
projektportefølje. Har du mod på og lyst til et job i en organisation med højt til loftet og en hverdag
med mange spændende opgaver og stor berøringsflade til byggeriets parter, er du måske vores
nye projektleder.
Du vil som projektleder i Bomidtvest få et stort selvstændigt ansvar, masser af afveksling i såvel
opgaver som jobindhold, og ikke mindst en bred kontaktflade til kunder, samarbejdspartnere og
kollegaer i resten af Bomidtvest.
Spændvidden i projekterne er stor, og du vil skulle varetage projekter i forskellige faser og af
varierende karakter inden for både nybyggeri og renovering. Som projektleder arbejder du som
udgangspunkt med projekterne fra idé til aflevering. Derfor er et godt overblik og procesforståelse
for byggeriets faser og parter en forudsætning. Du vil også skulle deltage i strategiske
udviklingsprojekter, hvor du bidrager med viden og erfaring til leverancer
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af
Klassiske projektledelsesdiscipliner herunder planlægning, risikovurdering, skriftlig og mundtlig
formidling, styregruppe- og byggeudvalgsrapportering, økonomistyring mv.
Dine kvalifikationer og personprofil
Du må gerne have en uddannelse som bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller tilsvarende
relevant baggrund og har helt sikkert en håndværksmæssig uddannelse krydret med
byggeledererfaring. Du arbejder med en positiv indstilling, også når arbejdspresset til tider er stort.
Du har ordenssans og er som person udadvendt med gode kommunikative egenskaber, da du er i
løbende dialog med beboere, viceværter, rådgivere og entreprenør/håndværkere.
Kendskab til støttet byggeri er en fordel, men ikke et krav.
Vi tilbyder
- Et alsidigt og selvstændigt job med korte beslutningsveje
- Mange spændende og varierede opgaver, hvor der er mulighed for relevant personlig og faglig
efteruddannelse
- Et godt, inspirerende og uformelt arbejdsmiljø, hvor engagement og ansvarsbevidsthed er
nøgleord
- Gode personaleforhold og -vilkår med bl.a. pensionsordning, sundhedsordning samt
frokostordning m.v.
- Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.
- Stilling forudsætter kørekort (B) og egen bil.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning mrk. ”Projektleder” med oplysning om tidligere beskæftigelse samt eventuelle
referencer bedes sendt til pdj@bomidtvest.dk, Att.: Direktør Per Dyhr Jensen og skal være os i
hænde senest 1. juni 2021. Samtaler vil blive afholdt løbende.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Per Dyhr Jensen på telefon
21 47 14 37 eller projektchef Jesper Sand Danielsen 40 86 41 84.

