
 

 

Permagreen Grønland A/S søger en entrepriseleder for 

beton til vores afdeling i Nuuk 
 

Permagreen søger en erfaren entrepriseleder for betonområdet til vores afdeling i Nuuk. 

Permagreen Grønland A/S udfører byggeri i total- og hovedentrepriser i flere byer i 

Grønland med egenproduktion af jord-, beton-, maler-, murer og tømrerarbejde. Vi 

udfører projekter i størrelsesordenen 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 er vi omkring 160 medarbejdere fordelt på timelønnede og 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.  

Som entrepriseleder bliver dit primære ansvar at sikre fremdriften i produktionen på 

byggepladsen og sikre at gældende tidsplan holdes indenfor gældende økonomiske 

ramme.  

Du kommer til at indgå i et stærkt ledelsesteam, hvor sparring og koordinering prioriteres 

højt.  

 

Ansættelse er 1. november eller efter nærmere aftale. Stillingen refererer til 

Afdelingschefen 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 og det vil være en fordel at have 

erfaring fra en lignende stilling. 

 

Vi lægger vægt på, at du har ledelseserfaring indenfor byggebranchen og at du har en 

god ballast indenfor økonomi- og tidstyrring. Som person er du robust og positiv og 

evner at motivere dine medarbejdere.  

 

Vi kan tilbyde: Attraktive løn- og ansættelsesvilkår, der afstemmes efter kvalifikationer. Vi 

kan tilbyde dig en spændende stilling, hvor dagene sjældent er ens og hvor vi dagligt 

tilstræber at nå resultater i fællesskab, så vi kan aflevere vores projekter til tiden og efter 

højeste standard. 

Der hører arbejdsbil med til stillingen og vi kan hjælpe med bolig og bohaveflytning. 

 

Er det noget for dig? 



 

Og har du spørgsmål om stillingens indhold, kan du kontakte Afdelingschef Jens Christian 

Christensen på +299 565 288 eller jch@permagreen.gl   

 

Rekrutteringen varetages af Speedrecruiters.gl. Har du spørgsmål til 

ansøgningsprocessen kan du kontakte Managing Partner Jan Mørch Pedersen på 

jan@speedrecruiters.gl eller telefon +299 538 708/+45 5431 0600 

Søg stillingen online på www.speedrecruiters.gl 

 
Permagreen har lang erfaring indenfor byggebranchen i Grønland, der går 70 år tilbage. 
Med en omsætning på omkring 400 mio. kr. og ca. 350 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.       
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