Permagreen Grønland A/S
- Vi bygger på erfaring og for fremtiden

Permagreen søger Entrepriseleder til Nuuk
Permagreen søger en dedikeret Entrepriseleder til flere byggeprojekter i Nuuk. Stillingen er
spændende med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Ansættelse er 1. juni 2017 eller
efter nærmere aftale. Stillingen refererer til afdelingslederen i Nuuk.
Din lederstil er tillidsvækkende, kommunikerende og involverende. Du skaber således et positivt miljø,
hvor der fokuseres på muligheder frem for begrænsninger. Du kan holde fokus, selv i perioder med høj
aktivitet og stressede situationer
Dine opgaver bliver:
 Styring og ledelse af byggesager med ansvar for tid, økonomi og kvalitet
 Budgetopfølgning og akkordafregning
 Bestilling af materialer ih.t. tidsplan og flow
 Ansvarlig for materiel og afkald af materialer
 Kvalitetssikring og sikkerhed
 Ledelse af flere faggrupper
Din profil:
 Du har en teknisk uddannelse som byggetekniker eller konstruktør/ingeniør og gerne med en
faglig grunduddannelse.
 Du arbejder i entreprenørbranchen og har opnået en god bred erfaring i ovennævnte opgaver
 Er vant til at være ude i ”marken”
 Du behersker dansk i skrift og tale og engelsk vil også være et plus.
Vi kan tilbyde dig:
Vi tilbyder et job med stor selvstændighed, hvor du samarbejder med kvalificerede kollegaer. Du
tilbydes endvidere et job med attraktive vilkår og konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer. Der
anvises en passende personalebolig for hvilken der betales husleje og eget forbrug.
Yderligere oplysninger om virksomheden finder du på www.permagreen.gl.
Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til Afdelingsleder Claus Carsten vind på mail:
ccv@permagreen.gl.
Spørgsmål af mere generel karakter kan rettes til vsi@permagreen.gl.
Ansøgningen inkl. referencer mrk. ”entrepriseleder” sendes til HR-chef Vivian Mørch Simonsen på
vsi@permagreen.gl. Vi behandler indkomne ansøgninger løbende.
Permagreen Grønland A/S har mere end 60 års erfaring inden for bygge- og anlægsprojekter i
Grønland. Vi beskæftiger ca. 250 medarbejdere fordelt på vores hovedafdeling i Nuuk samt vores
afdelinger i Sisimiut, Maniitsoq, Narsaq og Qaqortoq. Se mere på www.permagreen.gl.

