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Entrepriseledere til Grønlands største bygge- og anlægsvirksomhed 
 

På vegne af Permagreen Grønland A/S søger Hartmanns to dedikerede Entrepriseledere til spændende og fagligt 
udfordrende byggeprojekter i Nuuk – og sjældne muligheder for personlig udvikling.  
Permagreen viser nyansatte medarbejdere stor tillid og tilbyder ansvar fra dag ét, samtidig med at 
virksomheden har særlig fokus på en solid introduktion til stillingen.  
 
Dine opgaver bliver:  

 Styring og ledelse af byggesager med ansvar for tid, økonomi og kvalitet  

 Budgetopfølgning og akkordafregning  

 Bestilling af materialer ih.t. tidsplan og flow  

 Ansvarlig for materiel og afkald af materialer  

 Kvalitetssikring og sikkerhed  

 Ledelse af flere faggrupper  
 
Praktisk erfaring med daglig ledelse på byggepladsen 

 Du har en teknisk uddannelse som byggetekniker eller konstruktør/ingeniør og gerne med en faglig 
grunduddannelse.  

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

 Du trives med at være ude i ”marken” med daglig ledelse på byggepladsen 

 Du behersker dansk i skrift og tale, og engelsk vil også være et plus 

 Du kan se dig selv bo og arbejde i Nuuk i de kommende år, hvorfor Permagreen sørger for en god bolig 
til dig og din evt. familie 

 Da Permagreen har behov for yderligere to entrepriseledere, kan både rutinerede og knap så erfarne 
kandidater være relevante – med mulighed for at tilpasse størrelsen af byggerier til kandidatens 
erfaringsniveau 

 
Din lederstil er tillidsvækkende, kommunikerende og involverende. Du skaber således et positivt miljø, hvor der 
fokuseres på muligheder frem for begrænsninger. Du kan holde fokus, selv i perioder med høj aktivitet og 
stressede situationer. Du kan aktivt bidrage til, at den positive udvikling i Permagreen fortsættes. 
 
Ansættelse i Grønlands førende bygge- og anlægsvirksomhed 
Permagreen tilbyder job med stor selvstændighed, hvor du samarbejder med kvalificerede kollegaer.  
Der er tale om to permanente stillinger for Grønlands førende bygge- og anlægsvirksomhed. For rette profil kan 
en projektansættelse på min. 2-3 år ligeledes komme på tale. 
 
I Nuuk har Permagreen 14 funktionærer og ca. 150 timelønnede medarbejdere. I Nuuk, hvor hovedparten af de 
større byggerier i Grønland udføres, har afdelingen opnået en betydelig erfaring med total- og hovedentrepriser, 
samt med partnering. I Nuuk opføres endvidere ejerlejligheder til privat salg. Den væsentligste del af 
egenproduktion udgøres af jord-, beton-, tømrer- og malerarbejde.  
 
Der anvises en passende personalebolig for hvilken der betales husleje og eget forbrug. Herudover dækker 
Permagreen udgifter til feriefrirejser og mobiltelefoni samt stiller bil til rådighed efter nærmere aftale. 



Permagreen har spændende projekter der venter på dig, hvorfor tiltrædelse er snarest muligt efter nærmere 
aftale. Både bl.a. infrastruktur, klima og øvrige geografiske forhold giver en ekstra faglig dimension i 
byggeprojekterne, hvilket vil styrke din profil og kompetencer. Du kan læse nærmere i følgende artikel: 
http://karriere.pamagasiner.dk/artikel/440  
 
Interesseret? 
Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade CV samt din motiverede ansøgning. 
Hvis du har spørgsmål til stillingen og ønsker at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Senior 
Rekrutteringskonsulent i Hartmanns Mads Jakobsen på mobil +45 4121 1326 eller 
mads.jakobsen@hartmanns.dk . 
 
Hartmanns varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende 
relevante kandidater til samtaler - også inden ansøgningsfristens udløb. 
 
Lidt om Nuuk: 
Nuuk er Grønlands hovedstad. Byen har ca. 17.000 indbyggere.  Ud over de institutioner, der hører til en 
hovedstad, har byen alle de faciliteter, der er i en dansk by af samme størrelse, f.eks. butikker, biograf, 
sportsfaciliteter, kulturcenter, caféer og flere fremragende restauranter. Der er gode muligheder for indkøb af 
såvel lokale som danske varer. Om vinteren kan man stå på ski eller bruge tid i de lokale fitness centre. Om 
sommeren kan man gå på jagt, spille golf, fiske, sejle op i de lokale fjorde og vandre en tur på Store Malene eller 
kigge efter hvaler i Godthåbs Fjorden. 
 
Hjemmeside: 
www.permagreen.gl  
 
Firmatekst: 
Permagreen Grønland A/S har mere end 60 års erfaring inden for bygge- og anlægsprojekter i Grønland. Vi 
beskæftiger ca. 250 medarbejdere fordelt på vores hovedafdeling i Nuuk samt vores afdelinger i Sisimiut, 
Maniitsoq, Narsaq og Qaqortoq. 
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