
Er du detaljeorienteret og samtidig god til at holde overblikket over økonomi og tidsplaner? Moti-
veres du af at samle trådene og have en koordinerende rolle mellem fabrikken og byggepladsen, så 
projektet afleveres til aftalt tid, økonomi og kvalitet? Så er du måske vores nye kollega! 

I Scandi Byg har vi en vision om at sætte standarden for fremtidens byggeri gennem en innovativ og bæredygtig byggeproces.

Med reference til projektdirektøren søger vi lige nu projektledere til vores entrepriseafdeling, som kan være med til 
at indfri vores vision. Du bliver en del af en afdeling på ca. 20 engagerede kolleger, som arbejder med færdiggørelsen 
af vores projekter ude i marken. Vi søger projektledere til projekter i både Jylland og på Sjælland.

STANDARDEN FOR FREMTIDENS BYGGERI
Du bliver en del af en spændende virksomhed med flad struktur, uformel omgangstone og gode kollegaer. Vi er på 
en rejse, hvor automatisering og digitalisering står øverst på dagsordenen. Vi har egen tegnestue, der projekterer og 
udarbejder produktionsgrundlaget i 2D og 3D. Vi har fokus på leveringsevnen, kapacitetsudnyttelsen og at vi altid 
har de rette ressourcer og kompetencer til at udføre jobbet. 

Vi er en ordreproducerende virksomhed med fokus på et godt arbejdsmiljø og løbende produktivitetsforbedringer, så 
det færdige produkt til kunden leveres til aftalt tid, kvalitet og pris.

OM JOBBET, DU KOMMER BL ANDT ANDET TIL AT ARBE JDE MED...

• Deltage i sagsoverdragelse med henblik på grundigt kendskab til det solgte så tidligt som muligt

• Udarbejdelse af udbudsmateriale til underleverandører

• Udarbejdelse af hovedtidsplaner og løbende koordinering med den øvrige organisation

• Udarbejdelse af Plan for sikkerhed og sundhed

• Månedlig projektrapportering til projektdirektør og økonomichef

• Kontaktperson i forhold til bygherre og myndigheder

MERE OM DIG, DU...
- har gode kommunikationsevner skriftligt såvel som mundtligt og besidder en høj gennemslagskraft, når det er 
nødvendigt. Du er vedholdende, pragmatisk og evner at få folk med dig. Du er god til at samarbejde og trives som 
tovholder på totalentrepriser, der involverer mange interessenter. Du er struktureret og brænder for dit projekt, så 
det både kan ses og mærkes i dit arbejde. Du besidder gode IT-færdigheder.

BLIV EN DEL AF SCANDI BYG
Scandi Byg er et datterselskab i en af Danmarks største entreprenørkoncerner, MT Højgaard Holding. Vi er Dan-
marks største inden for industrialiseret modulbyggeri, og vores byggerier bliver produceret på egne fabrikker i 
Løgstør og opført på byggepladser primært i Danmark, men også i udlandet. Vi er absolut førende inden for bære-
dygtigt byggeri og har som en af Danmarks eneste byggerivirksomheder grundlicens til svanemærkede byggerier.

INTERESSERET ?
Send dit CV og motiveret ansøgning til job@scandibyg.dk og mærk ansøgningen ”Projektleder 2019-04”.  
Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger vurderes løbende. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kon-
takte projektdirektør Henrik Vestergaard på mail hev@scandibyg.dk eller telefon 4090 7087.

Du kan læse mere om Scandi Byg og vores forskellige projekter inden for flerboliger, kontorer, skoler samt forskning 
& sundhed på www.scandibyg.dk

PROJEKTLEDER SOM ER 100 METER MESTER I 
TOTALENTREPRISER?


