NRE Copenhagen A/S søger

Byggeleder
NRE er specialiseret i at løse komplekse entreprenør- og udviklingsopgaver. Vi står overfor nye spændende projekter, og søger derfor en dygtig byggeleder med minimum 3 års erfaring.
Kernen i vores forretning er entreprisen. Som byggeleder hos NRE bliver du aktivt involveret i planlægningen og udførelsen af vores byggeprojekter. Du kommer til at samarbejde og sparre med vores erfarne projektledere, men får også selvstændigt ansvar for udfordrende opgaver.

Arbejdsopgaver og ansvarsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlægning og koordinering af entrepriser og ledelse af underentreprenører
Tilsyn på byggepladsen
Koordinering med rådgivere, myndigheder, underentreprenører og leverandører
Koordinering af sikkerhed i byggefasen
Opfølgning på tid, økonomi og kvalitet
Overdragelse til slutbruger samt opfølgning på mangler
Samle materiale for drift og vedligehold samt kvalitetssikring
Gennemføre 1- og 5 års gennemgang

Dine kvalifikationer
Det er et krav, at du har minimum 3 års erfaring fra en lignende stilling, og er vant til at samarbejde og
kommunikere med de forskellige aktører på en byggeplads. Du har en bred byggeteknisk indsigt, og
sætter en ære i at løse projekterne ud fra bygherrens ønsker og behov med anvendelse af de mest
optimale og økonomiske løsninger. Din uddannelsesmæssige baggrund er bygningskonstruktør eller
bygningsingeniør, gerne med en håndværksmæssig baggrund, hvilket dog ikke er et krav. Du arbejder
selvstændigt og trives med at tage ansvar. Samtidig er du troværdig, ordholdende, professionel og har
forståelse for vigtigheden af NRE´s virksomhedskultur.

Vi tilbyder
Du bliver tilknyttet vores kontor i Nordhavn, men får din daglige gang på byggepladsen. Hos NRE bliver
du en del af en dynamisk organisation, hvor dagligdagen er præget af samarbejde og stærkt engagement. Vi har en flad organisation, hvor der ikke er langt fra idé til handling. Vi tilbyder en løn der modsvarer dine kvalifikationer og erfaringer samt pensionsordning og sundhedsforsikring.
Ansøgning
Send din ansøgning hurtigst muligt til mail@nre.dk. Ansøgninger behandles løbende.

