
 
 

  Permagreen Grønland A/S 
       - Vi bygger på erfaring og for fremtiden 
                                                                                                                                                                            
 

 

Afdelingsleder til Sydgrønland 
– ambitiøs bygningskonstruktør søges til en spændende lederstilling hos 
Grønlands største entreprenør! 

Er du en stærk og ambitiøs leder fra byggebranchen? Er du bygningskonstruktør med håndværksmæssig baggrund? 
Har du lyst til et liv i Grønland og et yderst attraktivt og udfordrende job i en spændende virksomhed i rivende 
udvikling?  

Så er dette muligvis jobbet til dig!  

Til vores kunde Permagreen i Grønland søger vi en erfaren leder til styring af Afdelingen Sydgrønland, herunder de to 
afdelinger i Qaqortoq og Narsaq. Med sine 275 medarbejdere og en omsætning på omkring 375 millioner kroner er 
Permagreen det største lokale entreprenørselskab i Grønland. Permagreens erfaring indenfor byggebranchen i 
Grønland går 60 år tilbage, og virksomheden har i bogstaveligste forstand været med til at bygge det moderne 
Grønland. Permagreen har Hovedkontor i Nuuk og afdelinger i Sisimiut, Maniitsoq, Qaqortoq og Narsaq. 

Vi søger en bygningskonstruktør med en håndværksmæssig baggrund, med 5-10 års ledererfaring samt indsigt og 
interesse i alle led i byggeprocessen - lige fra manden på pladsen til den øverste ledelse. Og fra de indledende 
projektkalkulationer til den mere overordnede økonomi. Stillingen har ca. 70 timelønnede og 7 mellemledere i direkte 
reference. 

Kan du håndtere forandringsprocesser, projekter og ledelse generelt?  

Som leder af Afdelingen Sydgrønland vil du få ansvar for den overordnede styring af afdelingens økonomi, 
afrapportering, tidsplaner og andre ledelsesmæssige opgaver på aktuelle entrepriser, fordelt primært på hoved- og 
totalentrepriser, men også på småopgaver af forskellig art.  
 
Derudover vil du få ansvar for følgende funktionsområder: 
 

• Udvikling og optimering af afdelingen, herunder personale og arbejdsgange.   

• Ansvar og styring af entrepriseøkonomi i samarbejde med entrepriselederne.  

• Overordnet personaleledelse gennem entrepriselederne samt formænd.  

• Ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø i hele afdelingen.  

• Ansvar for kvalitetssikring af entrepriser.  

• Kalkulation og tilbudsgivning i samarbejde med virksomhedens øvrige kalkulatorer.  

• Ansvar for materiel i afdelingen. 

Jobbet forudsætter, at du er i besiddelse af følgende egenskaber: 

• Erfaring med håndtering af forandringsprocesser og med skabe en sammenhængende organisation.  

• Kendskab til kalkulation på relevant niveau.   



 
 

• Flere års erfaring fra entreprenørbranchen med styring af projektøkonomi, tid og ikke mindst ledelse af en 
organisation, herunder mandskab. 

• Faglig dygtighed og bred erfaring med gennemførelse af større og mindre byggerier i egenproduktion. 

• Udviklingsorienteret, trives med udfordringer og er vant til at holde mange bolde i luften. 

• Erfaring med projektledelse såvel som ledererfaring generelt - og interesse for personaleudvikling. 

• Interesse i at deltage i videreudvikling af Grønlands største hjemmehørende entreprenørvirksomhed. 

Er du en naturlig leder, der kan inspirere og motivere? 

Vi forestiller os, at du allerede arbejder i entreprenørbranchen og har erfaring fra en lignende stilling, hvor du har 
opnået en god bred erfaring i ovennævnte opgaver. Du har lang praktisk erfaring med ledelse, herunder 
forandringsledelse samt kalkulation og økonomistyring.  

Vi leder efter en naturlig leder, der er tillidsvækkende og troværdig, og som kan ”walk the talk”. Du er typen, der kan 
inspirere og motivere dine medarbejdere – både på kontoret og på byggepladsen. Du involverer dine medarbejdere og 
uddelegerer opgaverne samtidig med, at du formår at sætte dagsorden og gå forrest. Du har gennemslagskraft og 
mod til at træffe beslutninger - også de upopulære - og samtidig er du dygtig til at samarbejde og håndtere konflikter. 
Du er udadvendt som person, og du møder folk på alle niveauer i øjenhøjde. 

Vi leder efter dig, som har gode kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt. Du kan sætte dig ind i 
divergerende synsvinkler og skabe kommunikation mellem forskellige parter. Endelig har du gode analytiske og 
tekniske evner og kan favne bredt i forhold til opgaver, samtidig med at du med dit overblik og din strukturerede 
tilgang til opgaverne formår at holde fokus, selv i perioder med høj aktivitet og pressede situationer. 

Endelig forventer vi, at du generelt har en positiv holdning og evt. har erfaring med at arbejde i et flerkulturelt 
samfund. Du skal kunne se dig selv bo i Sydgrønland og indgå i det grønlandske samfund, hvor virksomheden sørger 
for en god bolig til dig med plads til familie. Arbejdssproget er dansk, men det vil være en fordel, hvis du kan engelsk 
og/eller grønlandsk - og gerne med kendskab til grønlandske forhold. 

Vi tilbyder et job med stor selvstændighed, hvor du samarbejder med kvalificerede kollegaer. Du tilbydes endvidere et 
job med attraktive vilkår og konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer, til- og fratrædelsesrejse betalt, transport af 
bohave samt en årlig feriefrirejse for husstanden 

Med tiltrædelse april /maj 2019 eller efter nærmere aftale. 

Interesseret? 

Søg stillingen ved at sende dit CV og ansøgning til dorthe@kflies.dk. 
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Owner/Partner Dorthe 
Flies fra Flies HR Consulting på mobil +45 6083 3117 eller dorthe@kflies.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!  

mailto:dorthe@kflies.dk

