
Wolff Svendsen A/S står på tre ben entreprise,
forsikring og service. Du bliver en del af
entrepriseafdelingen, der som hovedentreprenør
står for større opgaver fra 10 millioner, hvor bla.
Novo Nordisk, Jeudan, og LeoPharma er kunder.
Serviceafdeling løser opgaver for blandt andet hele
Lejerbo Nordsjælland, mens forsikringsafdelingen
servicerer blandt andre TopDanmark Nordsjælland.
Vores datterselskaber udgør en stilladsvirksomhed
samt en jord-, kloak og betonvirksomhed.
Fælles er et fokus på faglighed og det gode
arbejdsmiljø. Vi sigter mod at være forrest i
branchen og arbejder med FN´s verdensmål.

At støtte dine medarbejdere med de
fornødne ressourcer, og være
ambassadør for WS´s visioner på
byggepladsen.
Udarbejdelse, opfølgning og
overholdelse af tidsplaner & KS.
Afholdelse af byggemøder samt dialog
med leverandører/ underentreprenører.
Afstå afkald af materialer samt
koordinere leverancer på byggepladsen.
Økonomisk ansvar for byggeri, styring af
sagsøkonomi og udnyttelse af
byggeressourcer og arbejdskraft. 
Sikre kunder, kolleger og
samarbejdspartnere respons på
henvendelser inden for 24 timer.

Wolff Svendsen har i mere end 25 år været garant for
renoveringer af høj kvalitet og satser på at være med
forrest i branchen. Vi kærer om vores faglighed og den
gode dialog, som sikrer langvarige partnerskaber.
Som projektchef får du styring over egne projekter i
samarbejde med projektteamet. Du bliver ansvarlig for
store entrepriser og for teamet, der tæller byggeledere,
eksterne leverandører og udførende håndværkere. Du
kommer typisk til at sidde med ét stort projekt ad
gangen men kan have mindre sideløbende opgaver. 

Du har det overordnede overblik og kan håndtere en høj
grad af kompleksitet. Du er lydhør og kan kommunikere
med mange forskellige mennesker med øje for det
optimale resultat. Derfor tænker du i løsninger og er
handlekraftig, også når sagen slår knuder. 
Med ansvar for hovedtidsplanen, sørger du for, at
projektet lever op til den aftalte kvalitet, pris og tid. Du
sikrer fremdrift, er tilpasningsdygtig og er primær
kontaktperson for underleverendører, bygherre,
myndigheder og rådgivere. Det er dig, der indgår aftaler,
holder styr på dokumentation, sikrer fremdrift i projektet
og sørger for godt eksternt samarbejde med alle aktører.

FAGLIG FORVENTNING

Flad struktur, korte
beslutningsveje og højt
til loftet. Et godt
kollegaskab og
arbejdsmiljø samt talrige
personale-
arrangementer.
En afdeling i vækst med
fokus på udvikling.
Rig mulighed for at
præge eget arbejde og
faglig udvikling.
Attraktive løn og
ansættelsesvilkår,
sundshedsforsikring og
pension

VI GIVER DIG DINE KVALIFIKATIONER

Relevant uddannelse gerne suppleret med en
håndværksmæssig baggrund.
Erfaring med hovedentrepriser og min. 8 års
erfaring indenfor rområdet med kendskab til
renovering, logistik, byggeteknik og planlægning.
Kan tackle konflikter, der opstår på byggepladsen &
sikre ro og overblik i en hektisk hverdag.
God til risikovurdering og kender reglerne for
byggeri, eksempelvis AB92 og AB18.
Salgs- og forretningsforståelse, kan sætte dig i
kundens sted.
Løsningsorienteret, kan tage ejerskab og sørge for
kvalitet og økonomistyring.
Trives som sparringspartner med ledelse og 
 medarbejdere.
En holdspiller med menneskelig forståelse, der
møder folk med rummelighed.
Erfaring med planlægning, tids- samt
økonomistyringssoftware. Kendskab til Chisa, Sigma
og E-komplett er det en fordel,.

,

Medarbejdere

Erfaren projektchef med flair for mennesker, teknisk- og byggejuridisk viden til  stærkt
entreprisehold. Kom med på store renoveringer samt nybyg hos Wolff Svendsen A/S,
hvor godt arbejdsmiljø og veludført arbejde har sikret os en stabil markedsposition.
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OM WOLFF SVENDSEN A/S

PROJEKTCHEF

 Arrangementer
10+ 26 år

 Anciennitet  Kreditrating
AAA

 Se film fra vores entreprisearbejde:
Youtube : Wolff-Svendsen

Send ansøgning til Kommunikationschef Petrine Fogtdal: pf@wolff-svendsen.dk. Ved spørgsmål
kontakt:  Entreprise Direktør Jonas Loft 21 60 67 68 / Administrerende direktør Felix Wolff 20 11 20 81.


