Permagreen Grønland A/S søger entreprenørformand til Qaqortoq
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.
Afdelingen i Qaqortoq 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.
Afdelingen beskæftiger sig med alt inden for bygge og anlæg, fra stort til småt.
Vi søger derfor 1 erfaren entreprenørformand til koordinering af byens byggeopgaver. Som formand
får du et stort samarbejde med resten af byggeledelsen og du får ledelsesansvaret for de
timelønnede medarbejdere i jordafdelingen. Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. produktionsopfølgning,
KS, koordinering af vedligeholdelse af maskiner og køretøjer og bestilling af reservedele samt
koordinering af snerydning i småt og stort.
Stillingen kræver derfor stor selvstændighed, og evne til at lede og motivere sine medarbejdere, samt
evnen til at bevarer overblikket i pressede perioder.
Ansættelse er 1. maj 2020 eller efter nærmere aftale. Stillingen refererer til afdelingslederen i
Qaqortoq.
Din profil:
Du har haft en lignende stilling og har derfor kendskab og erfaring med boring og sprængning.
Sprængningsleder opfølgningskursus kan tilbydes hvis det er udløbet. Du har stort kørekort, og så har
gerne erfaring med kranbilkørsel.
Som person er du fleksibel, engageret og handlekraftig. Du er robust, hviler i dig selv og du er åben
for at arbejde i en flerkulturel virksomhed.
Vi tilbyder en spændende stilling på attraktive vilkår og konkurrencedygtig løn og en afdeling der
vægter et godt arbejdsmiljø.
Interesseret?
Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til Afdelingsleder Malinnguaq Kleist på mobil (+299) 52
96 57 eller mkl@permagreen.gl. spørgsmål af mere generel karakter kan sendes til
vsi@permagreen.gl.
Ansøgningen inkl. referencer mrk. ”jordformand” sendes til mkl@permagreen.gl.
Vi behandler indkomne ansøgninger løbende.

Permagreen Grønland A/S har mere end 60 års erfaring inden for bygge- og anlægsprojekter
i Grønland. Vi beskæftiger ca. 280 medarbejdere fordelt på vores hovedafdeling i Nuuk samt
vores afdelinger i Sisimiut, Maniitsoq, Narsaq og Qaqortoq.

