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NRE Norway AS søger  

Prosjektsjef  
NRE Group er et ekspansivt konsern med en sterk hovedeier med lang bygg- og eiendomserfaring fra Skandinavia. Selskapet 
ble etablert i 2010 og har i dag kontorer i Danmark, Sverige og Norge. NRE-konsernet har oppført mer enn 275.000 kvm og har 
i dag ca 80.000 kvm under bygging. 
 
NRE Group har stor erfaring med spennende og unike byutviklingsprosjekter, herunder stort fokus på arkitektur, samt gode 
og bæredyktige løsninger. Selskapet har vunnet adskillige priser for arkitektur i prosjektene – senest The Architizer A+Awards 
- Project of the Year. 
 
I Norge har selskapet ca 600-700 boliger under utvikling i Drammen, Røyken, Lillestrøm og Ås, samtidig som det kontinuerlig 
vurderes et stort antall nye prosjekter. NRE har kontor på Skøyen i Oslo. 
 
Vil du lede utvikling og gjennomføring av attraktive boligprosjekter? 
 
Som Prosjektsjef vil du få ansvar for gjennomføring av flere av NREs utviklingsprosjekter i Norge. NRE utvikler attraktive ei en-
dommer med hovedfokus på bolig, i egen regi eller i samarbeid med andre. Vi skaper verdier gjennom tomtekjøp, regulering 
og markedstilpassede konsepter. Vi søker deg som har solid erfaring med boligutvikling, og ønsker å jobbe i en virksomhet 
med stort fokus på kvalitet. 

 
Sentrale arbeidsoppgaver: 

• Planlegge, etablere og lede prosjektteam med interne og eksterne ressurser 
• Utarbeidelse av kontrakter og beskrivelser 
• Kontrahering og oppfølgning av rådgivere/totalentreprenør/entreprenører 
• Ressursplanlegging og kostnads- og risikostyring 
• Sikre god økonomi, kvalitet og fremdrift i prosjektene 
• Utvikle gode relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere 

 
Kvalifikasjoner: 

• Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis innen bygg og anlegg 
• Erfaring fra entreprenør og/eller byggherre med større boligprosjekter 
• Gode kunnskaper innen kalkyle, prosjektøkonomi, planlegging og målstyring 
• Evne til å planlegge, lede og gjennomføre prosjekter på en god måte i henhold til budsjett, tidsplan og kontrak-

ter 
• Kunnskap om lover, forskrifter og myndighetskrav 
• Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig 

 
NRE tilbyr: 

• En solid eiendomsutvikler med spennende prosjektportefølje 
• Mulighet til å være med å utvikle og forme selskapet i Norge 
• Attraktive betingelser for rette kandidat 
• Faglige og personlige utviklingsmuligheter 
• Innbydende kontorlokaler sentralt på Skøyen i Oslo 

 
For ytterligere informasjon er du velkommen til en fortrolig samtale med Partner Kristian Lennertzen (91 61 60 73 / kl@ca-
pus.no), Partner Nathalie Smulders (47 08 38 41 /ns@capus.no) eller Researcher Vegard Baalsrud (45 12 21 54 /vegard.ba-
alsrud@capus.no). Søknadsfrist: Tirsdag 4. mai 2021. 
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