Permagreen Grønland A/S i Nuuk søger
Entrepriseleder for beton
Har du erfaring/interesse for styring og ledelse af byggesager med ansvar for tid, økonomi og
kvalitet, og vil du være en del af et fagligt stærkt team, der brænder for at udfører 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 på området.
Så har Permagreen stillingen for dig. Vi søger en dedikeret Entrepriseleder for beton til spændende
byggeprojekter i Nuuk. Stillingen er spændende med gode muligheder for faglig og personlig
udvikling. Kontakt os for nærmere information omkring de aktuelle projekter i Nuuk.
Ansættelse er 1. juli 2019 eller efter nærmere aftale. Stillingen refererer til Afdelingslederen i Nuuk.
Du vil indgå i et fagligt stærkt team med 1 afdelingsleder, 6 Entrepriseledere og en serviceenhed på
8 mand indenfor kran, smed- og autoværksted og lager&logistik.
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, med fuld fokus på sikkerheden under hele byggeprocessen.
Dine primære ansvarsområder bliver; Ledelse af flere faggrupper, budgetopfølgning og
akkordafregning og KS & Sikkerhed. Dine primære arbejdsområder bliver styring og koordinering af
områderne.
Din profil:
 Du har en byggeteknisk baggrund, og gerne med en faglig grunduddannelse.
 Du arbejder i branchen og har opnået en god bred erfaring i ovennævnte opgaver.
 Det vil være en fordel at have erfaring fra en lignende stilling.
Vi kan tilbyde dig en spændende stilling på attraktive vilkår og konkurrencedygtig løn.
Vi tilbyder et job med stor selvstændighed, og et godt arbejdsmiljø.
Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til Vicedirektør Jeppe Steffensen på mobil 54 77 99.
Spørgsmål af mere generel karakter kan rettes til Vivian Mørch Simonsen på vsi@permagreen.gl.
Ansøgningen inkl. referencer mrk. ”Entrepriseleder Nuuk” sendes til vsi@permagreen.gl
Vi behandler indkomne ansøgninger løbende.

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.

