
Med reference til CEO Thomas Raunsbæk får du som ny HR Chef en nøgleposition i en meget spændende transfor-
mation og kulturudvikling i en virksomhed med stolte traditioner og stærke værdier. Du får som medlem af leder-
gruppen i almindelighed og en tæt kontakt til direktionen i særdeleshed en værdifuld indsigt og dermed en stor 

indflydelse på virksomheden fremtidige udvikling.  

DINE OPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER

• Sparringspartner/rådgiver for ledere i forhold til HR og arbejdsmiljø.

• Tovholder på udviklingssamtaler og udviklingsforløb i organisationen.

• Koordinator på samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg.  

• Sikre en effektiv og professionel rekrutteringsproces – internt som eksternt.

• Intern information/kommunikation – viden om og forståelse for virksomhedens vision samt forretningsmæssi-
ge beslutninger.

• Sikring af optimal anvendelse og fornyelse af virksomhedens IT-værktøjer.   

• Afholde workshops inden for emnerne samarbejde, udvikling, konflikthåndtering m.m.

• Bindeled til MT Højgaard Holding på HR-området.

Du har fast arbejdssted i Løgstør. Relationen til såvel MT Højgaard Holding og de øvrige selskaber i koncernen vil 
medføre, at du får et antal rejsedage – primært til MT Højgaard Holding i Søborg.

DU HAR SUCCES I JOBBET HVIS.. .

• Du har en forretningsorienteret tilgang til HR og er god til at skabe relationer på alle niveauer.

• Du har en relevant videregående uddannelse, fx. Cand.merc. (HRM), HD eller lignende.

• Du har min. 5 års relevant erfaring med HR-support af ledere og ledelsesteams.

• Du har erfaring fra en mellemstor projekt-/produktionsvirksomhed.

• Du er proaktiv, kommunikerende og arbejder selvstændigt.

• Du er ’robust’ og bevarer overblikket i hektiske situationer. 

• Du er erfaren bruger af personlighedstests – gerne MPA-certificeret.

DERFOR SKAL DU SØGE STILLINGEN!

• Vi tilbyder en ambitiøs tilgang til HR i en innovativ og ”grøn” virksomhed. 

• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job blandt gode kollegaer.

• Gode muligheder for personlig udvikling.

• Løn og ansættelsesvilkår, der matcher dine kvalifikationer.

ANSØGNING
UnikRecruitment bistår Scandi Byg ved denne rekrutteringsopgave. Scandi Byg vil ikke blive bekendt med den 
enkelte kandidats identitet uden forudgående aftale. For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at 
kontakte CEO & Partner Gert Breinholt, UnikRecruitment på tlf. 41 15 07 83. Ansøgningsfristen er hurtigst muligt - 
anvend venligst følgende link HR Chef - Scandi Byg  

Scandi Byg har mere end 40 års erfaring med industrielt fremstillet modulbyggeri og er førende på sit felt.

Med en innovativ og bæredygtig tilgang til fremtidens byggeri har Scandi Byg valgt som den eneste i Danmark at få Svane-

mærkning på såvel byggesystemet som de enkelte byggerier. I 2018 lancerede virksomheden boligkonceptet Domino og modtog den 

eftertragtede Miljøpris ved Building Awards. 

Som markedsleder er Scandi Byg med til at ”tænke i nye rammer” – i forhold til morgendagens byggeri.

Scandi Byg er datterselskab i MT Højgaard Holding – en af Danmarks største entreprenørkoncerner – og har produktion og 

administration i Løgstør.  

HR CHEF

https://unikrecruitment.dk/ledige-stillinger/?hr=show-job/19466&locale=da_DK

