
Vil du være en del af et stærkt fagligt arbejdsmiljø i en virksomhed i vækst - hvor du selv tilrettelægger din hverdag?  
Vi søger en stærk afdelingsleder, der kan stå i spidsen for vores in house el-afdeling - er det dig?

I jobbet som afdelingsleder har du ansvaret for at sikre optimal projektstyring fra start til slut på vores entrepriser. 
Med reference til direktøren bliver du ansvarlig for alle vores el-projekter. Du får det tekniske, såvel som det 
økonomiske ansvar for de store projekter, og du kommer til at stå i spidsen for et team af dygtige medarbejdere. 
Dine opgaver spænder lige fra udarbejdelse af tilbud, kalkulation, opstart af projekterne, bemanding og afrapportering 
til arbejdsledelse og rådgivning undervejs i projekterne. Vi bygger i hele Danmark.

Primære opgaver
• Projektering og ressourcestyring af el-entrepriser
• Indkøb 
• Koordinering og dialog med bygherre og samarbejdspartnere
• Tids- og økonomistyring
• Ledelse af egne montører
 
Kvalifikationer
• Uddannet autoriseret el-installatør - gerne med en håndværksmæssig baggrund
• Flere års erfaring fra job som projektleder, supervisor, formand el. lign.
• Erfaring med personaleledelse
• God økonomisk forståelse for projektøkonomi, budgetter osv.

Personlige egenskaber 
• Nysgerrighed på nye spændende løsninger inden for fagområdet og den grønne omstilling
• Gennemslagskraft og god kommunikator på alle niveauer i organisationen
• Struktureret med godt overblik og forstår at følge tingene til dørs
• Teamplayer, trives med ansvar, løsningsorienteret og engageret
 
Vi tilbyder
En spændende og ansvarsfuld stilling med stor mulighed for både personlig og faglig udvikling. Du bliver en del af  
en fleksibel arbejdsplads med et uhøjtideligt arbejdsmiljø, gode kollegaer og sociale arrangementer. Vi har en stærk  
samarbejdskultur - baseret på et tæt samarbejde på tværs af afdelingerne - med en flad ledelsesstruktur, hvor ansvar  
uddelegeres til den enkelte. Løn og vilkår som afspejler dine kvalifikationer. 

Om JYTAS
Vi er en byggevirksomhed med mange års erfaring og beskæftiger os med alle former for byggeri i lette konstruktioner 
– lige fra institutioner og kontorbygninger til hospitaler og laboratorier. Vi afhjælper enhver pladsmangel til den offent-
lige sektor såvel som til det private erhvervsliv og bygger både midlertidigt og permanent præfabrikeret modulbyggeri. 
Vi er anerkendt for evnen til nytænkning og fleksibilitet, og disse egenskaber skal gerne afspejle sig i dig som vores nye 
kollega og afdelingsleder. 

Interesseret i jobbet?
Har ovenstående fanget din interesse, så tøv ikke med at sende din ansøgning allerede i dag til Annette Skarnvad på 
asa@jytas.dk med betegnelsen ”Afdelingsleder” i emnefeltet. 

Vi inviterer løbende kandidater til samtale – og ser frem til at høre fra dig.  
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JYTAS A/S søger afdelingsleder
 til vores el-afdeling


