Kreativ projektleder til ny projekt afdeling i Lasse Larsen Huse, Kolding.
Har du erfaring som projektleder på større nybyggeri? -og har du tidligere arbejdet med byggeri af etage,
række og klyngehuse samt betonelementer? Så har vi projektlederjobbet til dig i Koldings boligområder.
Du har ambitioner og lyst til at starte en helt ny projekt afdeling op? I så fald er muligheden her for at skabe
karriere som projektchef i Lasse Larsen Huse.
Du opbygger projekt afdelingen og du får et stort medansvar i at implementere og strømline processerne
kombineret med, at du deltager i udvælgelse af nye ansættelser og den vej er primus motor omkring
opbygning af dit stærke team i den nye projektafdeling.
Du indtræder som ansvarlig projektchef og udvikler den nye projekt afdeling via dine projektledelsesevner
på projekterne. Du bliver en del af et veletableret landsdækkende typehus firma med 40 års erfaring på
samme CVR nummer via opførelse af mange tusinde gennemtænkte og velindrettede individuelle
arkitekttegnede Lasse Larsen Huse. Kombineret med, at du samtidig bliver medansvarlig for at skabe vores
nye projekt afdeling.

Hvad er din primære arbejdsopgave?
Dit daglige arbejde vil være på byggepladserne i Kolding.
Du vil veksle mellem at være ude på pladsen og inde bag skrivebordet. Som projektleder har du ansvaret
for:
• At skabe gennemslagskraft, som formår at motivere medarbejderne. Din tilgang til dine arbejdsopgaver
er konstruktiv, og din arbejdsstil bærer præg af struktur. Du kan bevare overblikket og er resultatorienteret
som via positiv dialog og kompromisser når i mål med opgaverne
• At skabe overblik og planlægge, samt organisere
• Økonomi styring af projektet
• Kvalitets sikring, optimering, bygbarhed og funktionalitet i hele gennemførelsesfasen
• Kontrakt forhandling og dialog med underentreprenører
• Sparre, koordinere og varetage daglig operationel ledelse af fagfolk og samarbejdspartnere
• Sikrer samarbejdet mellem byggelederteam, håndværkere i egenproduktion, underentreprenører og
leverandører.

Hvem er du?
Du har en baggrund som håndværker og er herudover uddannet bygningskonstruktør eller ingeniør.
Derudover har du:
• Erfaring med at arbejde med hus byggeri og betonelementer
• Stærke samarbejdsevner – og en løsningsorienteret og involverende tilgang til de udfordringer, der
opstår undervejs
• Et personligt drive, besidder gennemslagskraft og vil udvikle dig yderligere
• Og du kan se dig selv i et uformelt og dialogbaseret miljø, hvor fokus er at skabe resultater og værdi for
kunder og samarbejdspartnere.
Din erfaring og baggrund med tidligere gennemførte projekter som projektleder er veldokumenterede via
tilfredse bygherre, herunder også styring af underentreprenører og en god økonomistyring.
Du er en leder med gennemslagskraft, som formår at motivere medarbejderne. Din tilgang til dine
arbejdsopgaver er konstruktiv, og din arbejdsstil bærer præg af struktur. Du kan bevare overblikket og er
resultatorienteret som via positiv dialog og kompromisser når i mål med opgaverne.

Hvem er vi?
I typehus firmaet Lasse Larsen Huse, har vi 40 års erfaring i at bygge gennemtænkte huse som vi også gerne
selv vil bo i.
Som medarbejder i Lasse Larsen Huse møder du derfor en stærk virksomhedskultur, hvor dialog og
samarbejde er omdrejningspunktet for vores arbejde – og hvor det sociale entreprenørskab kan opleves
både på byggepladsen, på kontorerne, til hverdag og fest

Interesseret? Så glæder vi os til at høre fra dig!
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Pierre Legarth på tlf. 40 32 18 33 eller email: pierre@lasselarsenhuse.dk.
Ansøgninger behandles løbende, så send os dit cv og din motiverede ansøgning snarest.

