Vi søger en erfaren byggeleder til at
styre vores byggepladser

Vil du være en del af et stærkt fagligt arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på din hverdag i en
virksomhed i vækst? Vi har udsigt til mange nye og spændende opgaver og søger derfor en dygtig byggeleder.
Som byggeleder hos JYTAS vil du komme til at stå for planlægning og tidsstyring, deltagelse i byggemøder, sikre
god kommunikation og samarbejde mellem bygherre, entreprenører og interne som eksterne rådgivere samt
afrapportering til projektchefen og/eller kunder.
Hos JYTAS bygger, udlejer og sælger vi modulbyggeri i høj kvalitet og søger lige nu en ansvarsfuld byggeleder,
som i høj grad trives med frihed under ansvar, og sætter stor pris på ordentlighed og gode værdier.
Kvalifikationer
• Håndværksmæssig baggrund er et krav
• Uddannet bygningskonstruktør, ingeniør eller lign.
• Gerne 5-10 års erfaring
• Godt kendskab til Microsoft Office-pakken
• Gerne erfaring med Revit/Bluebeam, iKontrol/Inspectly
• Gerne kendskab til svanemærkning og/eller DGBN
Personlige egenskaber
• Trives i en udadvendt rolle
• Gode samarbejds- og kommunikationsevner
• Engageret og omstillingsparat
Vi tilbyder
• Ansvar for spændende byggerier og projekter i hele Danmark
• Høj grad af indflydelse på projekterne i samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer
• Mulighed for 4 dages uge
• Et sted med mange håndværksgrupper samlet in house
Om JYTAS
Vi er en byggevirksomhed med mange års erfaring og beskæftiger os med alle former for byggeri i lette konstruktioner – lige fra vuggestuer, børnehaver og kontorbygninger til hospitaler og laboratorier. Vi afhjælper enhver
pladsmangel til den offentlige sektor såvel som til det private erhvervsliv og bygger både midlertidige og
permanente præfabrikerede byggerier med stort fokus på kvalitet. Vi er anerkendt for evnen til nytænkning og
fleksibilitet, og disse egenskaber skal gerne afspejle sig i dig som vores nye kollegaer.
Interesseret i jobbet?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Annette Skarnvad på e-mail: asa@jytas.dk.
Send din ansøgning til asa@jytas.dk med betegnelsen ”Byggeleder” i emnefeltet.
Vi afholder samtaler løbende og ser frem til at høre fra dig.
Læs mere om os på jytas.dk.
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