Tid til at overveje...
Projektledere/Projektchefer
Du søger egentligt ikke dette job.
Det ved vi godt.
Du sidder godt og vældig komfortabelt hvor
du sidder nu. Men kan du huske glæden ved at
sætte ting i gang. Være midt i beslutningerne,
styre, løse og fejre sammen med engagerede
kollegaer, der tænker ligesom dig? Glæden ved
at få nye ideer over et spil bordfodbold med
John. Spændingen ved at være i en flad organisation, hvor du kan være med til at udvikle DIN
organisation? Hvis du stadig har den gnist, er vi
stedet for dig.
Du ved hvad vi forventer af dig. Nemlig dit
drive, dit overblik og din glæde ved at se tingene
vokse. Til gengæld tilbyder vi alt det sædvanlige, og skulle der mangle noget, taler vi om det.
Det er helt op til dine ambitioner. Og bor du og
familien ikke i Esbjerg, hvad så med Kolding
eller Odense?
Hvorfor har vi brug for lige netop dig?
Vi har gennem flere år haft en stabil vækst med
spændende og udviklende byggeprojekter i alle
størrelser. Vi er i dag godt 100 medarbejdere
som udfører byggeprojekter i alle størrelser.

Vores udvikling bygger på enkle “værdier”, hvor
vi skaber gode projekter efter “gamle” dyder.
Vi vil have et højt fagligt niveau med projekter
udarbejdet af erfarne medarbejdere, som har
ansvar og respekt for både projekter og kunder.
Årligt over 600 opgaver med håndværkerudgifter op til 750 mil. kroner.
Vi holder, hvad vi lover og leverer projekter til
tiden og i den aftalte kvalitet. Så enkelt ønsker
vi at drive landsdelens største og mest spændende ingeniørvirksomhed. Derfor.
Tag da lige en snak
Selvom du ikke søger, så tag lige en snak med
direktør John Andresen på tlf. 21798102. Skulle
du mod forventning gøre det, glæder vi os til at
møde dig.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Henrik Nissen, fra Skelmose,
på tlf. 22744228. Ansøgning med relevante bilag
kan sendes til Henrik Nissen her.
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