
 

 

 

 

 

NRE Copenhagen A/S søger 

Erfaren Projektchef 
 

NRE er specialiseret i at løse komplekse og innovative entreprenør- og udviklingsopgaver. Vi står over-

for flere spændende projekter, og søger derfor en kompetent og selvmotiverende projektchef med solid 

erfaring. 

 

Kernen i vores forretning er entreprisen. Som projektchef/projekteringsleder hos NRE får du ansvaret 

for at projektere egne projekter, og dermed sikre grundlaget for at projektet gennemføres med succes.  

 

Arbejdsopgaver og ansvarsområder: 

• Projektledelse og gennemførelse af projekter 

• Projekteringsledelse 

• Planlægning og koordinering med bygherrer, rådgivere, myndigheder, underentreprenører og le-
verandører 

• Sikre at projekterne lever op til bygherrens ønsker og krav, og samtidig overholder de aftalte mål 
for tid, økonomi og kvalitet 

• Økonomistyring 

• Kalkulation af totalentrepriser og udarbejdelse af totalentreprisekontrakter, herunder beskrivelser, 
tidsplaner, rateplaner mv. 

• Udvikling og coaching af de byggeledere og projektledere der er tilknyttet projekterne 
 

Dine kvalifikationer 

Du har minimum 7 års erfaring med projekteringsledelse og gennemførelse af større boligprojekter. 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 bag-

grund er ingeniør, konstruktør eller en tilsvarende byggeteknisk uddannelse, gerne suppleret med en 

håndværksmæssig og/eller økonomisk baggrund. 

 

Dine tre vigtigste kompetencer er projektledelse, projekteringsledelse og evnen til at kalkulere totalen-

trepriser. Som person er du tillidsskabende og imødekommende. Du har stor gennemslagskraft og for-

står at agere politisk i et felt med mange interessenter, og du handler rationelt og løsningsorienteret. Du 

fokuserer på samarbejde, og formår at samle et team om opgaven. Du vil referere til afdelingens tekni-

ske direktør. 

 

Vi tilbyder 

Du bliver tilknyttet vores afdeling i København, hvor du får et selvstændigt job med stort ansvar. Du 

bliver en del af en dynamisk organisation, hvor dagligdagen er præget af samarbejde og stærkt enga-

gement. 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. 
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