Projektleder til ventilationsentrepriser
Er du ingeniøruddannet med speciale i energi og indeklima, maskinmester eller bygningskonstruktør med
kendskab til ventilation, byggestyring og økonomistyring? Er du parat til at drive større og mindre
ventilationsentrepriser? Har du lyst til at arbejde for en virksomhed med høj vækst, og hvor du kan være med
til at udvikle virksomheden?
Så har vi den helt rette udfordring for dig i NotusVent A/S.
Hvem er vi?
NotusVent A/S blev stiftet i 2018, og vi er specialister inden for ventilationsentrepriser. Vi er kommet flyvende
fra start, og for at understøtte den positive udvikling står vi nu klar til at tage imod endnu en dygtig kollega.
Vi har store ambitioner. Vi vil Ikke nødvendigvis være den største spiller på markedet indenfor ventilation, men
vi vil være den bedste. I NotusVent A/S er organisationsstrukturen flad, og vi skaber de gode resultater sammen.
Vi er derfor på udkig efter endnu en dygtig projektleder, som vil være med på rejsen.
Ansvar og arbejdsopgaver
• Kontraktforhandling med kunder, underentreprenører og leverandører
• Projektering og planlægning af opgaver
• Projektstyring af opgaver i udførelsesfasen, herunder ansvar for budget samt opfølgning på samme
• Aflevering og dokumentation
• Sikre en konstruktiv dialog med alle samarbejdspartnere
Personlige egenskaber
• God til at samarbejde
• Ansvarstagende og beslutsom
• Går til opgaver med entusiasme
Hvad kan vi tilbyde dig?
• Et afvekslende job i en spændende virksomhed
• En uformel organisation med frihed under ansvar
• God mulighed for personlig og faglig udvikling
• Løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med din erfaring og kompetencer
Lyder det som noget for dig?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Emil Hammelsvang på mobil 9320 8172.
Ansøgning og CV sendes til job@notusvent.dk
Vi indkalder løbende til samtale og glæder os til at høre fra dig.

