
Du styrer hoved- og fagentrepriser inden for bygningsrenovering (facader, tag og vinduer) med egenproduktion.

Du bliver vores ansigt udadtil med kontakt til rådgivere, bygherrer og beboere.

Det tilbyder PNP-BYG A/S dig:
En central position i en entreprenørvirksomhed med faste kunderelationer og fokus på bygningsrenovering. 
Et åbent og uformelt arbejdsmiljø med korte beslutningsveje, selvstændighed og ansvar til den enkelte medarbejder. 

Gode løn- og ansættelsesvilkår med udgangspunkt i dine kvalifi kationer, bonusordning, sundheds- og pensionsordning og 
ferie i henhold til den nye ferielov.

Din arbejdsdag:

Du leder egne tømrersjak og underentreprenører på den enkelte byggesag.
Du deltager i byggemøder med rådgivere, bygherrer og underentreprenører og udregner tilbud på ekstraarbejder.
Du varetager sikkerheden på byggepladsen.

Det tilbyder du PNP-BYG A/S:
En uddannelse som bygningskonstruktør, bygningsingeniør og en grunduddannelse som tømrer eller murer.
Mindst 5 års erfaring med bygningsrenovering og egenproduktion.

Erfaring med byggelovgivning og byggeriets aftaleforhold (AB18).
Tjek på økonomien og kvaliteten i hver enkelt byggesag.
Du afslutter dine byggeprojekter til aftalt tid og pris.

Vil du høre mere om denne stilling?
Så ringer du til Carsten Høi eller Søren Thomassen på tlf.: 29 27 71 88. Din henvendelse bliver behandlet fortroligt.

Er denne stilling noget for dig?
Så send din ansøgning som word eller pdf til denne mail: 251@ht-rekruttering.dk

For at beskytte dine persondata skal du benytte denne mail. Dit ansøgningsmateriale skal være på dansk. 
Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette, bliver ikke behandlet og slettes umiddelbart.

Du kan se vores privatlivspolitik for her: http://ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf

Du får retursvar til den mail du sender dit CV fra.

Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi stillingen af vores hjemmeside: www.ht-rekruttering.dk/job.php

www.ht-rekruttering.dk

PROJEKTLEDER 
TIL BYGNINGSRENOVERING
HØI & THOMASSEN SØGER FOR PNP-BYG A/S 

Vi har ingen ambitioner om at blive den største, men bruger vores energi på at udføre opgaverne til bygherres fulde 
tilfredshed gennem dygtige medarbejdere, hårdt arbejde og ikke mindst godt håndværk.
Vi vil være Storkøbenhavns førende renoveringspartner. Vi fastholder og udvikler vores position som regionens førende 
renoveringsekspert ved at være de bedste på centrale områder.

PNP- BYG A/S har renoveret fl ere end 1000 etageejendomme i hovedstadsregionen og i dag beskæftiger vi over 100 
personer fordelt på timelønnede håndværkere, funktionærer, kontorpersonale samt underentreprenører.


