Opmåler/Koordinator
Har du erfaring med at planlægge og styre en byggeproces? -og har du tidligere arbejdet med byggeri af
individuelle enfamiliehuse og projektgranskning heraf? Så kan du blive Opmåler/Koordinator ved Lasse
Larsen Huse og være bindeleddet mellem salg og byggeledelse.

HVAD ER DIN PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVE?



At afslutte materialevalg med kunden og herunder sikre, at materialebeskrivelse er opdateret og
klar til planlægning og byggeproces.
At planlægge byggefasen og herunder lave projektgranskning med byggeleder, udarbejde tids- og
bemandingsplaner, samt forestå opmålinger, bestilling af materialer og dialog med leverandører til
byggeriet.

HVEM ER DU?






Uddannet bygningskonstruktør gerne kombineret med en håndværksmæssig uddannelse indenfor
tømrer/murerfaget.
Struktureret, omhyggelig og grundig person, der sikrer, at alle byggeriets detaljer samles og
omsættes til en plan, der kan efterleves i byggeprocessen.
Forstår at sætte kunden i centrum og god til at samarbejde – både med kunder og med
virksomhedens øvrige faggrupper.
Tager ansvar over for de opgaver, som du påtager dig og ikke er bange for alsidige opgaver.
Har gerne nogle års erfaring fra lignende stilling i byggebranchen.

HVEM ER VI?
I typehusfirmaet Lasse Larsen Huse har vi 43 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 regnskabschef Mikkel Gerlings på tlf. 51 24 50 35 eller email: mikkel@lasselarsenhuse.dk.

Ansøgninger behandles løbende, så send os dit cv og din motiverede ansøgning snarest.
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