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Permagreen søger erfaren Entrepriseleder til Nuuk 

Permagreen søger en erfaren Entrepriseleder til flere byggeprojekter i Nuuk. Stillingen er spændende 
med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. 

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: 

 Ledelse af mandskab 

 Afsætning 

 Kvalitetssikring og sikkerhed 

 Akkorderingsaftaler med eget mandskab 

 Kalkulation 

 Indkøb af materialer. 

 Ansvarlig for entrepriseøkonomi 

 Deltagelse i projekt- og byggemøder 

 Samarbejde med og styring af underentreprenører                              

Din profil: 

 Du har en teknisk uddannelse såsom byggetekniker eller konstruktør 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 
stilles bolig til rådighed for stillingen. Der kan stilles en passende personalebolig til rådighed for hvilken 
der betales husleje og forbrug til. 

Yderligere oplysninger om virksomheden finder du på www.permagreen.gl. yderligere spørgsmål kan 
rettes til vsi@permagreen.gl.  

Ansøgningen inkl. referencer mrk. ”entrepriseleder” sendes til HR-chef Vivian Mørch Simonsen på 
vsi@permagreen.gl. 

Ansøgningsfristen er fredag den 16. september 2016. 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.                
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