
Prosjektleder - Overhalla Betongbygg
JOBBiNT

Gode ledere vokser heldigvis ikke på trær. De aller beste framstår som en bauta – helst i betong.

Nå er det en sånn

Prosjektleder
vi leter etter.

Søkeren har lekt seg gjennom forelesninger om både ledelse, administrasjon, bygg og anlegg – og er i stand til å
takle både sur og søt kritikk om det skulle dukke opp. Det er heller ingen ulempe om du har evnen til å skryte
av andre som fortjener det.

Vi leverer til både store og små prosjekter over hele landet. Vi anbefaler en liten koffert eller bag.

Siden du ellers har alt på stell, har vi det også. Lønns- og pensjonsvilkår er innafor, for å si det sånn.

Arbeidsoppgaver
Ansvar for å lede og gjennomføre byggeprosjekter
Veilede og motivere medarbeidere

Kvalifikasjoner
Utdanning og/eller relevant erfaring innen prosjektledelse/anleggsledelse
Kunnskap om bygg og anlegg

Utdanningsretning
Bygg og anlegg

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv***
Fagskole / Fagbrev (2 år)
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
Strukturert
Evne til å ta beslutninger
Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
Kunne lede, delegere og motivere
Evne til å koordinere mange oppgaver samtidig
Trives med mye ansvar
Løsningsorientert
Forståelse for økonomi
Evne god planlegging
Like å jobbe og samhandle med mennesker

Språk
Norsk

Vi tilbyr
Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsvilkår
Muligheten for å påvirke fremtidens byggemetode med industrialisering og rasjonalisering.
En stilling med stor grad av påvirkningsmuligheter
Mulighet for å være med på en spennende satsing for Overhalla Betongbygg

Søknadsfrist:

23.09.2016

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:
JOBBiNT

Ref. nr.: 3193990020
Stillingsbrøk: 100%
Heltid
Antall stillinger: 2

Kontaktinfo:

Arnt Ove Amdal
Adm. dir
90073400
arnt.ove.amdal@overhallab
etongbygg.no

Søkekriterier:

Sted
Nord Trøndelag

Bransje
Bygg / Anlegg / VVS

Fagfelt
Bygg / Anlegg / VVS
Prosjektledelse
Administrasjon

Rolle
Mellom- / Linjeleder

Arbeidssted:

Skogmo, 7863 Overhalla

Vis arbeidssted i større
kart



Andre opplysninger
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes


