Senior Projektleder
Har du solid erfaring med projektledelse og søger du nye udfordringer i en virksomhed, hvor du kan få
stor frihed til at skabe resultater? Så er en stilling som senior projektleder hos BAM Danmark måske lige
det rette for dig.
Entreprenørvirksomheden BAM Danmark, som er en del af den hollandske koncern Royal BAM Group
med 20.000 medarbejdere, har været godt i gang på det danske marked i godt 4 år og er i en rivende
udvikling indenfor erhvervsbyggeri både i privat og offentlig regi. Som virksomhed har BAM Danmark en
åben og uformel omgangstone med fokus på værdier som samarbejde, udvikling, ejerskab og
troværdighed.
Jobbet
Med reference til BAM Danmarks produktionsdirektør får du som projektleder fokus på hoved- og
totalentrepriser og et vigtigt element af dit job bliver at skabe fremtidens best practice for BAM Danmark.
Du får ansvar for ledelsen af et eller flere projekter, som du planlægger og styrer fra igangsættelse til
afslutning. Du har fuldt overblik over leverancer, økonomi og tid og du er i stand til at sikre, at projekterne
gennemføres med høj kvalitet helt ud i byggeriets detaljer.
Med din åbne og dialogbaserede tilgang til opgaver etablerer du gode samarbejdsrelationer til
medarbejdere og samarbejdspartnere og evner at håndtere udfordringer på en konstruktiv måde, således
at projekter kommer i mål til tiden.
Dine kvalifikationer
Som senior projektleder er du resultatorienteret og har erfaring med at drive projekter med kendskab til
alle byggeriets faser. Du har ambitioner og engagement og sammen med resten af dit team skaber du
løbende resultater. Herudover har du sans for godt købmandskab forbundet med stærke analytiske
evner, som du i høj grad trækker på i vurderingen af hele værdikæden i forbindelse med gennemførelse
af komplicerede opgaver. Du går gerne forrest og sikrer struktur, skaber sammenhænge, og du er
samtidig en kulturskaber med en naturlig interesse for kollegaer og personer omkring dig.
Du har formentlig en baggrund som ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende og behersker de
almindeligt anvendte IT værktøjer i MS Office og lignende.
Vi tilbyder
En spændende stilling i en flad organisationsstruktur med stor mulighed for personlig og faglig udvikling
såvel som indflydelse på stillingsindholdet. Du bliver en del af en stor international entreprenørkoncern,
hvor du får rig adgang til faglig sparring og udvikling med adgang til state-of-the art praksis indenfor
byggeledelse. En konkurrencedygtig lønpakke inklusive pensionsordning og sundhedsforsikring.
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Tiltrædelse
Snarest muligt og vi indkalder løbende til samtale. Venligst send din ansøgning og C.V. til
produktionsdirektør/COO Esper Christophersen på e-mail esper.christophersen@bam-danmark.dk, som
også kan kontaktes på tlf. 51809630, såfremt du har yderligere spørgsmål.
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