
 
 

Permagreen søger Ansvarlig for KS og Sikkerhed i Nuuk 
 
Har du erfaring/interesse for sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitetssikring? Kan du tænke dig at blive en 
del af et fagligt stærkt team, der brænder for at lave spændende byggerier? Vil du bruge dit 
engagement og dine evner i en virksomhed, hvor du har mulighed for at få indflydelse og gøre en 
forskel?  

Så har Permagreen stillingen for dig. Vi søger en ansvarlig for sikkerhed, arbejdsmiljø og 
kvalitetssikring. Stillingen er spændende med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. 
Ansættelse er 1. august 2019 eller efter nærmere aftale. Stillingen refererer til vicedirektøren. 

Permagreen Grønland A/S udfører byggeri i total- og hovedentreprise i flere byer i Grønland med 
egenproduktion af jord-, beton-, maler-, murer og tømrerarbejde. Vi udfører projekter af størrelsesorden 
25-300 mio. kr. og er en virksomhed i vækst. Vi lægger stor vægt på alle projekter udføres i høj kvalitet 
og afleveres til tiden med fuld fokus på sikkerheden under hele byggeprocessen.  

Stillingen er ny, så du er med til at udvikle din egen stilling. Dine primære ansvarsområder bliver at 
sikre at der bliver udført kvalitetssikring på vores byggerier og så har du det overordnede ansvar for 
vores sikkerhed og arbejdsmiljø. Dine primære arbejdsområder bliver styring og koordinering af 
områderne. Du er dog ikke bange for selv at tage en sikkerhedsrundering eller udfører kvalitetssikring 
på et byggeri. 

Din profil: 
Som person er du positiv og motiverende. Du er robust, hviler i dig selv og er åben for at arbejde i et 
flerkulturelt samfund. 
 

• Du har en teknisk baggrund, og gerne med en faglig grunduddannelse.   

• Du arbejder i entreprenørbranchen og har opnået en god bred erfaring i ovennævnte opgaver 

• Det vil være en fordel at have taget arbejdsmiljø koordinatoruddannelsen. 
 
Vi kan tilbyde dig en spændende stilling på attraktive vilkår og konkurrencedygtig løn. Vi tilbyder et job 
med stor selvstændighed, og er en afdeling der vægter et godt arbejdsmiljø. 
 
Interesseret? 

Søg stillingen ved at fremsende din ansøgning og dit CV til dorthe@flieshr.dk 
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Managing Partner Dorthe Flies fra 

Flies HR Consulting på mobil +45 6083 3117 eller dorthe@flieshr.dk 
 
Flies HR Consulting varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi 
indkalder løbende relevante kandidater til samtaler - også inden ansøgningsfristens udløb. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
Permagreen har lang erfaring indenfor byggebranchen i Grønland, der går 60 år tilbage.  
Med en omsætning på omkring 375 millioner kroner og ca. 275 ansatte, er Permagreen det største 
lokale entreprenørselskab i Grønland. Permagreen Grønland A/S har Hovedkontor i Nuuk og afdelinger 
i Sisimiut, Maniitsoq, Qaqortoq og Narsaq. 
Se mere på www.permagreen.gl.                
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