
 

 

Projektleder søges 
 

Entrepriser | Solid Stålvirksomhed | Midtjylland | Byggeindustri 

 

Kærsgaard A/S i Viborg, som udfører større landsdækkende stål-entrepriser, søger en velkvalificeret projektleder. Virksomheden 

har, med stor succes, implementeret en række innovative produkter og nye løsninger på kendte problemstillinger inden for 

byfornyelse og renovering af den eksisterende boligmasse som har afstedkommet en solid og langsigtet ordrebeholdning. 

Virksomheden, der både på kvalitet og konkurrenceevne, kan måles blandt de bedste i branchen, søger nu en stærk og erfaren 

projektleder til styring af løbende projekter til nye og eksisterende kunder. Vores nye kollega må gerne medbringe brancheerfaring. 

 

Jobbet: 

Sammen med et stærkt projektteam, bestående af tre medarbejdere, får I, som team, ansvaret for udfordrende entrepriser, der skal 

leveres til aftalt tid, i den forventede kvalitet og inden for de budgetterede rammer. Dine opgaver vil være krævende og du bliver en 

vigtig og central ressource i dine egne projekter med stort økonomisk ansvar såvel som en høj grad af beføjelser inden for de aftalte 

rammer. Du er med fra opstart, over den løbende sagsstyring og kvalitetssikring, til overdragelsen af det færdige resultat.  

 

Med reference til den tekniske chef, bliver dine vigtigste opgaver bl.a.: 

• Styring af leverandører og underentreprenører 

• At være budget- og resultatansvarlig for egne leverancer og opgaver 

• At overholde deadlines og tidsplaner og samtidig sikre korrekt gennemførelse, jævnfør specifikationer 

• Løbende at styre økonomi og kvalitet, inden for egne ansvarsområder 

• At koordinere kommunikationen med bygherre og dennes rådgivere 

• Tilstedeværelse på byggepladserne 

• At sikre løbende statusrapportering, herunder afvigelser og risikovurdering 

 

Kvalifikationer: 

Du har en sikkert en håndværksmæssig baggrund, kombineret med en relevant videregående uddannelse. Fra tidligere job kan du 

dokumentere, at du selvstændigt og med succes, både målt på tid, økonomi og kvalitet, har styret større projekter som strækker sig 

over måneder/år. Dit arbejdsadfærd afspejler gennemslagskraft og et stort engagement, og så er du dygtig til at motivere – både 

medarbejdere og leverandører. Du har gode forhandlingsevner, en høj stresstærskel og en god sans for detaljen uden at miste det 

store overblik, og du ser dig selv som en vigtig sparringspartner, både til virksomhedens ledelse, dine underentreprenører og 

rådgivere. 

 

Det forventes ligeledes, at du:  

• Er analytisk og behersker at gennemskue tekniske tegninger og beskrivelser samt materiale af mere økonomisk og juridisk 

art  

• Har en god økonomisk forståelse og har en dokumentérbar sans for godt købmandskab  

• Kommunikerer godt i såvel skrift som tale, og at du er vant til udarbejdelse af skriftlige notater, aftaler og 

byggelederreferater. 

• Har et indgående kendskab til AB 92 og ABT 93  

• Kan udføre rå-tegninger og dokumentation for tekniske konstruktioner  

Du tilbydes: 

• Fast fuldtidsstilling og gode udviklingsmuligheder i en ung og uformel organisation. 

• Gage og øvrige ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer 

• Mulighed for at bevise dine færdigheder som projektleder, samtidig med at du kan udvikle dig i et innovativt og 

udviklingsorienteret miljø.  

• Spændende udfordringer både ledelsesmæssig og fagligt i en moderne vækstorienteret projektvirksomhed med mange års 

erfaring inden for faget.  

• Et tæt samarbejde med en nærværende, men også krævende, ledelse.  

• Et langvarigt ansættelsesforhold i en virksomhed hvor kulturen er præget af en uformel omgangstone, professionalisme, 

godt købmandskab og handlekraft.  

Se www.krsgaard.dk. Job interviewes gennemføres løbende og vi forventer at ansættelsen gennemføres, med start snarest muligt. 

 

Henvendelse rettes til - og ansøgning sendes til - Teknisk Chef Klaus Mortensen på mail: km@krsgaard.dk eller mobil 23835007.  

http://www.krsgaard.dk/
mailto:km@krsgaard.dk

