
OM NRE - TILLSAMMANS SKAPAR VI GENOMTÄNKTA PROJEKT
NRE är en kunskapsdriven verksamhet inom bygg och fastighetsutveckling. Vi skapar projekt som utgår från platsens förut-
sättningar och kundens behov. Med genomtänkta lösningar, god arkitektur och hög kvalitet säkerställer vi att projekten blir 
hållbara, driftsoptimerade och värdeskapande. 

NRE Group är en expansiv koncern med stark huvudägare och lång erfarenhet inom entreprenad och projektutveckling. Bola-
get bildades 2010 och har idag kontor i Danmark, Norge och Sverige. 
NRE Group har genomfört flera spännande och unika projekt med stort fokus på arkitektur och hållbarhet. Verksamheten har 
vunnit åtskilliga priser för arkitektur, senast The Architizer A+ Awards – Project of the Year.

I Sverige har NRE Sweden en mindre organisation och verksamheten har ca 500–600 bostäder under utveckling med starkt 
fokus på kontinuerlig utveckling och tillväxt.

VÅRT ERBJUDANDE
Du får ett självständigt jobb med stort ansvar och kommer att 
tillhöra vår avdelning i Stockholm. 
Du blir en del av en dynamisk organisation, där vardagen 
präglas av samarbete och starkt engagemang. 
Vi har en platt organisationsstruktur och det är aldrig långt 
från idé till handling. 

Vi erbjuder marknadsmässig ersättning som motsvarar dina 
kvalifikationer och erfarenheter.

ANSÖKAN
Vill du bidra till utvecklingen och genomförandet av 
framtidens attraktiva och hållbara bostadsmiljöer?
sök tjänsten hos oss.

Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta 
Mark Frederiksen per mejl till mf@nre.dk. 

Skicka din ansökan snarast möjligt till mf@nre.dk. 
Ansökningar behandlas löpande.

NRE Sweden AB söker
erfaren Produktionschef till 
Stockholmsområdet

Har du gedigen erfarenhet av att leda byggprojekt från projektering till överlämning? 
Har du en relevant byggteknisk utbildning och minst 10 års praktisk erfarenhet? Är du skicklig på 
att koordinera och samarbeta med byggherrar, konsulter, underentreprenörer och myndigheter? 
Då är det dig vi söker!

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Projektledning och genomförande av projekt
• Projekteringsledning
• Planera, upphandla och leda projektteam med interna och externa resurser
• Upprätta kontrakt
• Upphandla konsulter och entreprenörer
• Planera tider och resurser  
• Säkerställa god ekonomi, kvalitet och framdrift av projekten
• Uppföljning av projektekonomi
• Projektkalkyler och upprättande av entreprenadkontrakt, beskrivningar, tidplaner, lyftplaner med mera
• Utveckla relationer till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Som produktionschef ansvarar du för produktionen och genomförandet av NRE’s utvecklingsprojekt i Sverige med fokus på 
produktivitet, lönsamhet och kvalitet. Vi genomför våra projekt i egen regi med interna och externa resurser utifrån projektets 
förutsättningar.

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av nyproduktion av bostäder, till exempel som platschef, projektledare eller 
produktionschef, och är intresserad av nya utmaningar.

Vi förväntar oss att du har goda tekniska kunskaper, organisatorisk förmåga och tycker om att leda och utveckla människor. 
Du trivs bra i en mindre verksamhet med platt organisation och korta beslutsvägar där arbetsuppgifterna är varierande. 
Vi hjälper varandra med de utmaningar som uppstår genom ett lösningsorienterat och prestigelöst förhållningssätt. 

Du har en för uppgiften relevant byggnadsteknisk utbildning och gärna minst 10 års erfarenhet. 
Dina tre viktigaste kompetenser är projektledning, projekteringsledning och ekonomisk överblick. Som person er du ambitiös, 
positiv och öppen. Du har stor genomslagskraft och förstår hur man agerar politiskt i en bransch med många intressenter och 
du handlar rationellt och lösningsorienterat. Du fokuserar på samarbete och att samla teamet för att lösa uppgiften. 

Du kommer att rapportera till NRE Sweden’s VD i Stockholm.


