Lysmatic Facader A/S
Byggeleder / Projektleder søges
Lysmatic Facader A/S har mere end 40 års erfaring med fremstilling og montering af glas- og
aluminiumsløsninger og er en virksomhed i fortsat udvikling. Vi har stor erfaring med individuelle løsninger
og leverer til erhvervslivet, det offentlige og private kunder. Vi producere elementer på eget værksted i
Helsinge. Vores kompetencer er alt i aluminiums-facader, døre, vinduer, vindfang, indgangspartier,
glastage, rytterlys, udestuer, vinterhaver, glasvægge, orangerier, glaskarnapper, røgopluk, automatikker,
service og brandhæmmende konstruktioner.
Sammen med virksomhedens ejer og de øvrige medarbejdere, bliver du en vigtig medspiller i
virksomhedens fortsatte succes og positive udvikling. Du vil arbejde selvstændig med egne projekter, og du
får lov til at følge hele byggeprojektet, fra den indledende kontakt til kunden, til det færdige projekt bliver
afleveret.
Din dag vil være spændende og varieret, med direkte kundekontakt, forhandling med leverandører og
underentreprenører og en tæt dialog med virksomhedens egne dygtige håndværkere. Du vil blive involveret
i opgaver og tilbud af meget forskellig karakter, og du fordeler din tid mellem arbejdet på kontoret, og ude
på byggepladserne. Vi er en mindre virksomhed og løfter alle virksomhedens opgaver sammen, så
ansvaret er stort, og du må ikke synes at der nogle opgaver der er for små.
Byggelederens rolle
Dit ansvar er bredt og frihedsgraden er stor. Din hverdag vil bl.a. bestå af:
·
·
·
·
·
·
·

Ledelse af byggeriet fra start til slut.
Koordinering, vejledning og daglig ledelse af egne dygtige håndværkere.
Daglig planlægning og koordinering i samarbejde med vor produktionsplanlægger.
Holde kontakt til og forhandle med bygherrer, underentreprenører, rådgivere og leverandører.
Projektoptimering.
Udarbejde skitse- og tegningsmateriale.
Økonomi- og kvalitetsstyring.

Dine kvalifikationer
Den perfekte kandidat har erfaring med glas/alu byggeri.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En håndværksmæssig baggrund.
En supplerende uddannelse som bygningskonstruktør eller byggetekniker.
Forståelsen for at sætte kunden i centrum og føre en god dialog også i pressede situationer.
Evnen til at arbejde selvstændigt og struktureret.
Har erfaring med ledelse.
Løsningsorienteret og udadvendt.
Dygtig købmand og kan levere høj kvalitet til den rette tid.
Evnen til at motivere dine omgivelser og gode samarbejdsevner.
Tænker fremad og kan omsætte teori til praksis.
Fagligt velfunderet.
Kender konsekvenserne af dine beslutninger som træffes i tæt samarbejde med specialister.

Vi tilbyder
En arbejdsdag, hvor du vil have et stort ansvar og vide kompetencer. Du vil bl.a. opleve:
• Varierede byggeprojekter, hvor der også skal tænkes konstruktivt og kreativt i byggefasen.
• Daglig sparring med erfarne og højt engagerede medarbejdere.
• En ledelse med fokus på trivsel og medarbejderudvikling.

Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Charlotte Bonnesen
på telefon 20 47 73 50.
Skriftlig ansøgning skal sendes til cb@lysmatic.dk
Vi behandler indkomne ansøgninger fortroligt og ansøgere med matchende forventninger vil blive indkaldt
til samtale.Se eventuelt mere om virksomheden på www.lysmatic.dk
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