Permagreen Grønland A/S søger en entrepriseleder til Nuuk
Permagreen søger en entrepriseleder til vores afdeling i Nuuk. 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.
I Nuuk har vi ca. 120 timelønnede medarbejdere og 17 funktionærer. Med vores beliggenhed i
Nuuk, hvor hovedparten af de større byggerier i Grønland udføres, har afdelingen opnået en
betydelig erfaring med total- og hovedentrepriser. Den væsentligste del af vores egenproduktion
udgøres af jord-, beton-, tømrer- og malerarbejde.
Som entrepriseleder får du en stilling hvor du bl.a. kommer til at arbejde med ledelse af flere
faggrupper og styring af eventuelle underleverandører. Dit primære ansvar bliver at sikre
fremdriften i produktionen på byggepladsen og sikrer at gældende tidsplan holdes ved bl.a. fokus
på produktivitet og dagligt fremmøde. Du kommer til at indgå i et stærkt ledelsesteam, hvor
sparring og koordinering prioriteres højt.
Ansættelse er 1. april 2019 eller efter nærmere aftale. Stillingen refererer til Afdelingslederen i
Nuuk.
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 og det vil være en fordel at
have erfaring fra en lignende stilling.
Som person er du robust, positiv og motiverende.
Vi kan tilbyde dig en spændende stilling på attraktive vilkår og konkurrencedygtig løn.
Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til Jesper J. Petersen på mobil (+299) 49 44 09 eller
pr. mail jjp@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.

