Kungens Kurva 2016-01-20

Arbetsledare Entreprenad/Golv

Vi söker nu en projektledare/arbetsledare med erfarenhet i
golvläggningsbranschen. Du ingår i teamet på Golventreprenad och kommer att
ansvara för produktion, inköp, personal (ca 7-10 montörer) och kundkontakter.
Våra kunder är i huvudsak större och mindre byggföretag i Stockholmsområdet.

Din roll och arbetsuppgifter






Leda och ansvara för projektens produktion, service och kvalitet.
Följa upp på resultat, budget.
Inköp
Ansvara för och utveckla dina kunder, medarbetare och organisation.
Samla montörer kring resultat, mål och visioner

Kvalifikationer

Du har bevisat genom tidigare uppdrag som projektledare att du på ett bra sätt
uppnår hög kvalitet, service och resultat i dina projekt. Dessutom har du:






Erfarenhet av arbetsledning med personalansvar
Du ska vara kostnadsmedveten och resultatorienterad.
Du ska ha förmåga att prioritera, fatta tydliga beslut, delegera och följa upp
Utbildning inom bygg och ledarskap samt branschkunskap är ett krav
Körkort är ett krav

Personliga egenskaper




Förmåga att arbeta i team och kan skapa förtroende både internt och externt
Målmedveten med god självinsikt
Tydlig och kommunikativ

Ansökan

Vi behandlar ansökningarna löpande så tveka inte att skicka in din cv till
jobb@ekenhuset.se. Vid ytterligare frågor kring tjänsten kontakta Tord
Gustafsson på mail: tord.gustafson@ekenhuset.se eller HR
anneli.lundstrom@ekenhuset.se 08-50581400
Tjänsten är på heltid, tillsvidare med start enl. överenskommelse så snart som
möjligt.

Företaget

Ekens Golv erbjuder kvalitetsmedvetna kunder pålitligt och professionellt
hantverkskunnande inom golv, kakel, golvavjämning och badrumsarbeten i
Stockholmsområdet. Vi startade 1968 och är nu 150 duktiga medarbetare och
företaget omsätter 250 mkr. Våra kunder är byggföretag, fastighetsbolag,
kommun och landsting, privatpersoner bostadsrättsföreningar m.fl.





Vi erbjuder golvläggning, plattsättning, golvavjämning och badrumsinredning
Vi är branschauktoriserade av GBR, PER och GVK
Vi är produktcertifierade inom BF9K för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.
Vi har huvudkontor i Kungens Kurva och filialkontor i Järfälla och Södertälje
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