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Entrepriseleder til Beton-, Jord- og Terrænarbejder 

Til vores afdeling i Nuuk søger vi en erfaren entrepriseleder til anstaltsprojektet i Nuuk. Du er 
fagligt dygtig indenfor dit område, og har min. 5 års erfaring i at lede andre. Du trives med 
udfordringer og skal også kunne se dig selv bo i Nuuk de næste 18 md, hvor vi sørger for passende 
bolig.  

Dine opgaver bliver: 

 Gennemførelse af beton-, jord- og terrænarbejder 

 Ledelse af mandskab 

 Afsætning 

 Kvalitetssikring 

 Ansvarlig for materiel 

Din profil: 

 Du arbejder i entreprenørbranchen og har opnået en god bred erfaring i ovennævnte 
opgaver 

 Er vant til at være ude i ”marken”  

 Du har god praktisk erfaring med ledelse 

 Du er en naturlig leder der kan sætte folk i gang, og som formår at motivere dine 
medarbejdere 

 Du kan holde fokus, selv i perioder med høj aktivitet og stressede situationer 

 Du har relevante uddannelser i forhold til jobbeskrivelsen, gerne faglært håndværker el.. 
kloakmester 

 Du behersker dansk i skrift og tale og engelsk vil også være et plus 

Vi tilbyder et job med stor selvstændighed, hvor du samarbejder med kvalificerede kollegaer og 
hvor du råder over en moderne maskinpark. Du tilbydes endvidere et job med attraktive vilkår og 
konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer.  

Tiltrædelse juni 2016   

Ansøgningen inkl. referencer mrk. ”Entrepriseleder til Jord- og Terrænarbejder” sendes til HR chef 
Vivian Simonsen på vsi@permagreen.gl - vi behandler indkomne ansøgninger løbende! 

mailto:vsi@permagreen.gl


Oplysninger om virksomheden finder du på www.permagreen.gl.  

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Projektchef Carsten Wolff på 
tlf. +299 58 65 18.   
 

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.                
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