AMBITIØS PROJEKTLEDER SØGES TIL CLARKE ENTREPRISE I
KØBENHAVN
Vil du udfordres på projektledelse og arbejde i entreprenørbranchen? Trives du i en ambitiøs, travl og
kvalitetsbevidst kultur? Så er du måske en af vores nye projektledere!

(https://www.clarkeentreprise.dk/)

Clarke Entreprise blev etableret i København i 2013 og er en del af HGC Gruppen A/S, som blandt andet består af Viebke & West – et af Danmarks
største malerfirmaer.
Hos Clarke Entreprise ApS søger vi en kompetent og ambitiøs projektleder til at holde styr på vores byggeprojekter.
Vi beskæftiger os med hovedentrepriser samt mindre servicesager. Vores kunder er oftest private kunder i København og Nordsjælland, som ønsker
renovering af deres boliger.
Derudover har vi netop aftalt med Top Danmark, at vi er entreprenør på deres forsikringssager.

Nuværende og kommende projekter:
Ahlmanns Allé – Hovedentreprise – renovering af stor villa
Acaciavej – Hovedentreprise – ombygning af villa til 2 villalejligheder
Stengårdsvænge – Serviceopgaver
Det gule hjørne – Hovedentreprise – kælderrenovering
Teglgårdsvej – Hovedentreprise – renovering af villa
Prinsesse Alexandrines Allé – Hovedentreprise – renovering af villalejlighed
Gunnekjær – Hovedentreprise – renovering af kælderrum
Østerbrogade – Hovedentreprise – renovering af herskabslejlighed
Louise Park – Hovedentreprise - tilbygning
Københavns Kommune – Rammeaftale på malerarbejde
Jeudan – Rammeaftale på 400 flyttelejligheder
TopDanmark – Forsikringssager

Dine opgaver
Som projektleder hos Clarke Entreprise får du en alsidig og udfordrende hverdag med mange forskelligartede opgaver. Du vil få tildelt dine egne
opgaver ud af ovenstående, som du vil have ansvaret for at følge fra start til slut. Med et bagland af kompetente kollegaer får du god mulighed for
sparring, hvis det skulle være nødvendigt.
Dine primære opgaver vil være:
Komplet styring af egne sager
Opstartsmøde med kunder
Deltage i bygge- og driftsmøder
Beregne tilbud

Udarbejde tidsplaner
Sørge for et netværk af underentreprenører
Udføre kvalitetssikring på større projekter

Din profil
Vi forestiller os, at du er uddannet bygningskonstruktør eller tømrer med omkring 10 års erfaring inden for byggeledelse. Du er dygtig til dit arbejde, er
engageret og tager gerne imod nye udfordringer med stort gåpåmod. Du er vant til at begå dig både på dansk og engelsk, da vi ofte samarbejder med
udenlandsk arbejdskraft.
Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort.
Du kan genkende følgende egenskaber hos dig selv:
Du er ansvarsbevidst og ambitiøs
Du arbejder selvstændigt og struktureret
Du er kvalitetsbevidst og løsningsorienteret
Du kan identificere dig med værdierne: Kvalitet, Dygtighed og Tilgængelighed

Vi tilbyder
Du bliver en del af en spændende og udfordrende arbejdsplads i en proaktiv og ambitiøs kultur i en virksomhed, der er i fortsat stærk vækst.

Sådan søger du stillingen
JKS CAREER varetager denne rekrutteringsproces for Clarke Entreprise. Hvis du er interesseret i at søge stillingen, bedes du sende din ansøgning og
CV via linket "Søg stillingen" nedenfor. Giv gerne eksempler på entrepriser du tidligere har arbejdet på i din ansøgning.
Vi gennemgår ansøgninger og holder samtaler løbende, så søg gerne hurtigst muligt.
Grundet databeskyttelseslovgivningen modtager vi ikke CV og ansøgning på mail.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Eva Nestler på tlf. +45 30 85 13 11.

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?< / b>
Opret dit cv på jks.dk / cv< / a>. Så kontakter vi dig, når der er relevante jobs, der passer til dine kvalifikationer og ønsker. Det er nemt, gratis
og uforpligtende.
Vi behandler ansøgninger løbende og stillinger kan derfor blive besat inden ansøgningsfristens udløb. (http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
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