PROJEKTLEDER TIL A/S NORTVIG
I HORSENS
A/S Nortvig er en moderne tømrervirksomhed med stor fokus på den gode arbejdskultur. Vi søger
en erfaren projektleder som ønsker at være en del af et dynamisk team, hvor der er plads til at
have det sjovt. Sundhedsforsikring, frokostordning og ulykkesforsikring søger vi naturligvis for.
Om jobbet
Dine primære opgaver vil foregå i Horsens og Århus, og vil omhandle:
• Projektstyring af mellemstore erhvervsbyggerier
• Tæt samarbejde og generel sparring med ledelsen
• Kalkulation af byggeopgaver
• Indkøb af materialer
• Økonomi- og tidsstyring
• Kvalitetsstyring
• Projektledelse og planlægning – fra tegning til færdig produktion
• Kundekontakt.
• Bidrage til den gode arbejdskultur som vi værner meget om!
Om dig
• Du har en Byggeteknisk uddannelse som tømrer, bygningskonstruktør, ingeniør, eller noget
lignende. Det vigtigste for os er at du har erfaring med projektledelse/projektstyring.
Herudover forventes det at du:
• Har erfaring med brug af IT
• Er selvkørende, ambitiøs og fagligt stærk, med en kvalitetsbevidst tilgang til dit arbejde.
• Lidt humør vil også passe fint ind i vores kultur :-)
Vi tilbyder dig
• Ansættelse i en økonomisk solid og dynamisk moderne virksomhed, med fri omgangstone,
godt humør, frihed under ansvar, og hvor vi hjælper hinanden.
• En arbejdsplads hvor der er fokus balancen mellem privat og arbejdsliv.
• Et fagligt spændende og udfordrende job med mange forskelligartede opgaver, hvor du i høj
grad får mulighed for at udvikle dig fagligt og som menneske.
• Et tæt samarbejde med kunder og alle enheder i huset der giver dig en varieret hverdag, samt
attraktiv gage efter kvalifikationer
Rekrutteringsprocessen varetages af firmaet Willcan. Har du spørgsmål til jobbet eller processen,
er du velkommen til at kontakte Anders Bech på 29 29 28 27.
Stillingen ønskes besat 1 maj 2018. Send din ansøgning til ab@willcan.dk mærket ”Projektleder
A/S Nortvig” og vedlæg dit CV. Alle henvendelser behandles fortroligt.

A/S Nortvig har i dag 50 medarbejdere, og har en ambitiøs men kontrolleret vækststrategi. Firmaet
blev grundlagt i 2008 primært med speciale inden for renoveringsopgaver. Efterhånden som firmaet udviklede sig har vi også påtaget os hovedentrepriser, samt større tømrerentrepriser inden for
både renovering og nybyggeri.
Sideløbende med disse to grene har A/S Nortvig egenproduktion af præfabrikerede træelementer
samt en velfungerende spjældafdeling.
Vi vil de kommende år opleve vækst på flere parametre og har derfor brug for flere ledende medarbejdere på afgørende poster

