
 

 

 

 

 

 
 

God bygge logistik + ”køligt” overblik 
= HUS TIL TIDEN og tilfredse kunder!  

Vi vækster og søger ny byggeleder – er det dig?  

Vi har stort set kun egenproduktion på tømrer- og murerarbejdet. Har du de rigtige 
personlige og menneskelige kompetencer til at lede forskellige faggrupper mod 

samme mål, nemlig glade og tilfredse kunder?  

Kan du motivere vores egne håndværkere og eksterne samarbejdspartnere samtidig 
med, at du har styr på materialer og logistik på byggepladsen? 

Du går ikke på kompromis med faglighed og høj kvalitet. Du har styr på både detaljer 
og samtidig overblik til at overholde deadlines og aftalte budgetter! 

 
Du er også ansvarlig for kundekontakten i hele byggeforløbet frem til aflevering, så 

kunden har oplevelsen at blive ”holdt i hånden” fra start til slut. 

Som ny byggeleder styrer du byggeriet fra start til slut. Du har stort ansvar, men også 
gode kollegaer at sparre med. Du står aldrig alene, hvis du har brug for hjælp eller gode 

råd fra en kollega. Vi har en flad organisation, og du er tæt på ledelsen. 

Du bliver del af et dygtigt hold byggeledere på tre personer, hvor du arbejder bredt med 
forskellige kollegaer og fagligheder. 

Vigtigste arbejdsopgaver er tilsyn og koordinering på byggepladsen. Dialog og 
samarbejde internt og eksternt samt styring af tidsplaner.  

 
Din faglige baggrund er vi meget åben overfor. Vigtigst er dine gode personlige og 

sociale kompetencer. Derudover ser vi på dine tidligere erfaringer og resultater. Du har 
et godt humør og kan lide at snakke med mennesker, så dit team når godt i mål. 

Du går ikke på kompromis med kvaliteten og er stolt af vores fælles, faglige håndværk. 

Værdier i vores virksomhed: 
Hus til tiden. Ordentlighed, punktlighed og tilfredse kunder. Tror på vores egne evner.  

Vi siger hellere nej tak til en opgave, hvis vi ikke kan løse den godt nok eller hurtigt nok. 
 

Interesseret? Ring eller skriv til Søren Andersen fra 3XAndersen, som hjælper os  
med at finde vores nye medarbejder:  6170 8588 sa@3xandersen.dk   

Du kan også sende en ansøgning / uploade dit CV på: Ansøg Byggeleder 
 

Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette. 
Vi kalder løbende ind til samtaler. 
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