Projektleder søges til
Constructa Roskilde
På vores kontor i Roskilde søger vi en projektleder med ingeniør-, arkitekt- eller konstruktørbaggrund. Måske er det dig, der skal med på Constructa omfattende udviklingsrejse?
Hos Constructa kan du blive en del af en dynamisk hverdag i en arkitekt- og ingeniørvirksomhed med omkring 60 ansatte fordelt på kontorer i Jylland og på Sjælland. Vi arbejder med en bred pallette af projekter
i hele Danmark – ofte i størrelsen 1.000-10.000 m². Hos os er den gode rådgivning en dyd.
Om dig
• Du er gerne uddannet enten ingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør og har erfaring med projektledelse og tværfaglige projekter.
• Du har mindst 5 års erfaring i rådgiverbranchen i en projekterende rolle.
• Gennem din praktiske erfaring og uddannelse har du tilegnet dig stor viden om byggeri, som du kan
bringe i spil i dialogen med kunder og kolleger.
• Du har sans for detaljen og formår nemt at prioritere dine opgaver, så de bliver løst effektivt og korrekt
med blik for projektets helhed.
Dine opgaver
• Gennem din erfaring med projektering samt tilsyn og rådgivning inden for rådgiverbranchen vil du sikre
kvaliteten i gennemførelsen byggerier.
• Du får ansvar for at styre igangværende projekter og sikre, at tidsplanen overholdes.
• Der vil i stillingen være mulighed for selv at agere som projekterende.
• Du får ansvar for en bred vifte af projekter, hvilket omfatter alt fra renovering og ombygning til
tilbygning og nybyg af både større og mindre byggerier.
Vi tilbyder
• Et tværfagligt miljø med både arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører under samme tag
• En varieret hverdag med projekter i forskellige skalaer
• Et kreativt og uformelt miljø, hvor vi værdsætter stærkt samarbejde, arbejdsglæde og fællesskab
• Gode karrieremuligheder og mulighed for efteruddannelse
• Løn efter kvalifikationer og en attraktiv pensionsordning
Sådan søger du
Ansøgning og CV sendes til Per Mejer Johansen på pmj@constructa.dk. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og vi holder samtaler løbende. Læs mere om Constructa her: www.constructa.dk.

