Permagreen Qaqortumi immikkoortortaqarfik
Formandissarsiorpoq
Qaqortumi immikkoortortaqarfitsinni Formandisarsiorpugut. Sanaartornerup iluani ilinniarsimasuussaatit soorlu
assersuutigalugu Sanasoq, Qammaasoq Qalipaasorluunniit
aammalu siusinnerusukkut atorfimmik assingusimik misilittagaqarsimassallutit. Immikkoortortaqarfipput sanaartukkanik ulapputeqarpoq, taamaatumik Formandimik
piaartumik atorfinittussamik pissarsiorluta. Suleqatissatit
sanaartornerup iluani ilisimasaqarluartuupput, tassani
immikkoortortaqarfiup aqutsisua ataaseq, Formandit
pingasut kiisalu allaffiup aqutsisua ataaseq suleqatigissavatit.

Formand søges til Permagreen i Qaqortoq
Vi søger en formand til vores afdeling i Qaqortoq.
Du er tømrer/snedker, murer eller maler og har
haft en lignende stilling før. Afdelingen har travlt,
og søger derfor en kollega til snarlig tiltrædelse. Du
vil indgå i et fagligt stærkt team med 1 afdelingsleder, 3 formænd og en kontorleder.
Afdelingen beskæftiger ca. 55 beskæftigede tømrere, malere, VVS, samt ufaglærte og lærlinge. Afdelingens opgaver er primært inden for Tømrer, maler, VVS og jord. Andre opgaver er inden for fagene
snerydning, transport, samt låsesmed og glarmester.

Formandip suliassarai aqutsineq, Sanasut, Qammaasut
Qalipaasullu suliassaanik agguaassisarneq, kiisalu saniatigut ukua akisussaaffigissavatit:
 Sullitanut attaveqarneq
 Suliassanik naatsorsuineq kiisalu Neqeroorusiorneq
 Sullivinni aqutsineq attaveqaqatigiineq aammalu
sanaartornermi ataatsimiinerni peqataaneq.
 Pitsaassutsimut nalunaarsuineq (Kvalitetsikring)

Som formand bliver din primære opgave at lede og
fordele arbejder vedr. tømrer/snedker, murer og
maler. Herudover bliver dine opgaver:
 Kundekontakt
 Kalkulation og tilbudsgivning på opgaver
 Kommunikation med byggeledelse og deltage i byggemøder
 KS arbejde

Atorfimmut tulluartumik ilinniagaqarsimassaatit, soorlu
Sanasoq Qalipaasorluunniit aammalu sulisunik aqutsinermik sulianillu aqutsinermik misilittagaqarsimassallutit.
Piuma-saqaataavoq qarasaasiamik atuisinnaanissaq.
Sullitanik attaveqarneq, sanaartornermi aqutsisunik attaveqaqatigiinneq, neqeroorneq annerpaamik qallunaatut
ingerlasarpoq, taamaatumik piumasarineqarluni qallunaatut allassinnaallutit oqalussinnaasariaqarputit.

Du har en relevant uddannelse, evt. en faglig uddannelse (tømrer el. maler) og så har du erfaring
med ledelse og sagsstyring.
Det er et krav at du har kendskab til pc på brugerniveau.
Kundekontakt, kommunikation med byggeledelse,
licitationer og tilbudsgivning foregår primært på
dansk. Det er derfor et krav for stillingen at du behersker dansk i skrift og tale.

Neqeroorutigaarput atorfik pissanganartoq aningaasarsiassallu suliariumaakkamut tulluartut aammattaaq inissamik neqerooruteqarsinnaavugut.
Atorfik annerusumik nammineerfiuvoq aammalu immikkoortortaqarfimmi suleqatigiinneq pitsaasoq kiisalu immikkoortortaqarfik pissutsinik pitsaasumik ingerlasoq.

Vi kan tilbyde dig en spændende stilling på attraktive vilkår og konkurrencedygtig løn, med mulighed
for personalebolig. Vi tilbyder et job med stor selvstændighed, samarbejde med dygtige kolleger og
en afdeling med et godt arbejdsmiljø.


Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til Afdelingsleder Jesper J. Petersen på mobil 49 44 09.
Ansøgning, CV og referencer mrk. ” Formand til Qaqortoq” sendes til Vivian Mørch Simonsen på
vsi@permagreen.gl. På vores hjemmeside kan du også se vores gode råd, når du søger hos os.
Se mere på www.permagreen.gl.
Vi behandler indkomne ansøgninger løbende.


