NRE søger Senior Projektchef i København

Erfaren Senior Projektchef søges til projekter i København
Er du til spændende byggeprojekter, og vil du gerne indgå i en ung og dynamisk organisation, bør NRE måske
være din nye arbejdsplads. NRE Denmark A/S er i fortsat vækst, og står overfor nye spændende projekter i såvel
Jylland som på Sjælland.
Hos NRE har vi en flad organisation, hvilket muliggør stort ansvar og varierende arbejdsområder. Du får ansvar
for gennemførelse af byggeprojekter fra start til aflevering af det færdige byggeri til bygherre. Du har ansvar for,
at projektet i hele byggeprocessen gennemføres med anvendelse af de mest optimale løsninger i forhold til tid,
kvalitet og økonomi.
Ansvarsområder og arbejdsopgaver
• Ansvarlig for udførelse af projektet og ledelse af projektteamet
• Styring af projektøkonomi
• Optimering og styring af tid, pris og kvalitet
• Koordinering med myndigheder, rådgivere, underentreprenører og bygherrer
Din profil
• Du er bosiddende på Sjælland
• Du er uddannet bygningskonstruktør eller ingeniør og har min. 5 års erfaring med projektstyring
• Du har tidligere haft en stilling som projektchef eller projektdirektør
• Du har stor byggeteknisk indsigt og erfaring
• Fortrolig med anvendelsen af IT
• Du taler og skriver dansk
NRE tilbyder
• Du bliver tilknyttet vores afdeling i København, hvor du kommer til at samarbejde og sparre med
kompetente og engagerede kollegaer
• Et spændende og selvstændigt job med stort ansvar
• Løn der modsvarer dine kvalifikationer og erfaringer
• Pensionsordning og sundhedsforsikring
Om NRE
NRE leverer nøglefærdige byggeprojekter, og indgår også gerne i bygherresamarbejder ved udvikling og
gennemførelse af projekter. NRE er baseret på mere end 25 års erfaring inden for bygge- og ejendomsbranchen.
Spørgsmål og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Teknisk direktør Antonio Nicola Giorgio på tlf. 25 73 04 08.
Ansøgning og CV sendes til mail@nre.dk. Vi afholder samtaler løbende, og besætter stillingen når vi har fundet
den rette kandidat.
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