
Projekt-/byggeleder
BM Byggeindustri A/S er specialister i træbaseret modulbyggeri og har over de næste år mange projekter, 
som skal realiseres. Vi er i dag en af de største aktører på det danske marked indenfor vores felt, og vores ambition 
er fortsat at præge markedet og udviklingen af det industrielle, træbaserede og bæredygtige byggeri langt ud i 
fremtiden.

Vi søger lige nu en dygtig og erfaren projekt-/byggeleder til styring af større totalentrepriser. Du vil have det over-
ordnede ansvar for et givent projekt på den udførende byggeplads, i samarbejde med en tilknyttet byggeleder. Da 
vi har mange totalentrepriser er koordinering af projektet i alle dets faser hovedparten af din hverdag.

Gennem hele projektprocessen er det dig der har overblikket, og er det koordinerende led der skaber sammenspil 
og fremdrift. Du drives af at være den der styrer planlægningen, og din indsigt og naturlige evne til at følge op på 
aftaler, deadlines og udfordringer gør, at du altid styrer projekter sikkert i mål. Dine projekter lykkes, fordi du er 
proaktiv, ser muligheder og risici og samtidig er en stærk kommunikator og god til at lytte.

Dine arbejdsopgaver vil overordnet være:
• Styring af totalentrepriser fra salg til aflevering
• Koordinering med bygherrer, rådgivere, intern tegnestue samt produktion
• Styring af økonomi samt rapportering heraf

Vi forestiller os at du:
• Har erfaring fra et lignende job
• Har en håndværksmæssig uddannelse med relevant efteruddannelse
• Formår at skabe tillid hos kunden og er god til at kommunikere på tværs af organisationen
• Arbejder målrettet og struktureret samt har evnen til at eksekvere projekter

Du får...
• En stilling med ansvar og mulighed for indflydelse, hvor du løbende kan udvikle dig personligt og fagligt
• Et ambitiøst og inspirerende arbejdsmiljø med dygtige og erfarne kolleger
• En flad organisationsstruktur der ikke har langt fra tanke til handling, hvor dine input bliver hørt og taget seriøst
• Pension og sundhedsforsikring
• Løn efter kvalifikation på et attraktivt niveau

For at sikre dig en god opstart vil der være en indkøringsperiode med en af vores projektleder på din første sag.

Vores byggesager er i øjeblikket primært på Sjælland og derfor må du være indstillet på rejse- og mødeaktivitet.
Din primære arbejdsplads vil være på byggepladsen på Sjælland, og til tider på kontoret i Hobro.

Din bopæl er enten nærliggende til vores kontor i Hobro, eller på Sjælland nær vores byggepladser.

Ønskes der yderligere oplysninger vedrørende stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte 
Projektchef Karsten Kragh på tlf. 81 77 95 50 eller mail kkr@bmbyggeindustri.dk.

Ansøgning:
Ansøgning og CV sendes til: kkr@bmbyggeindustri.dk

Ansættelse: Hurtigst muligt


