
 

 

Permagreen Grønland A/S søger en erfaren entrepriseleder 

til vores betonafdeling i Nuuk 
 

Kan du sætte kryds i boksen ud for udsagnene robust personlighed, inspirerende leder 

og bundsolid betonfaglighed, så kan det være, at Permagreen Grønland A/S’ nyeste 

jobåbning er noget for dig.  

 

Her  søger vi nemlig en erfaren entrepriseleder til vores betonafdeling i Nuuk, der gerne 

vil arbejde på nogle af de mest udfordrende byggerier i landet. Selskabet, er en del af 

Aarsleff-koncernen, har i Nuuk omkring 150 medarbejdere fordelt på egenproduktion, 

ledelse og hovedkontor.  

 

Om arbejdet:  

Som entrepriseleder bliver dit primære ansvar at sikre fremdriften i betonproduktionen 

og styring af ressourcer (mandskab, materialer og materiel) på tværs af byggepladserne.  

Dertil kommer det overordnede ansvar for at sikre overholdelse af gældende tidsplan 

samt økonomisk ramme. 

 

Du får det primære ledelsesansvar for betonafdelingen, som består af en betonformand 

og omkring 20 selvkørende betonere/struktører. Samtidig kommer du til at indgå i et 

stærkt ledelsesteam, hvor sparring og koordinering mellem fag prioriteres højt.  

 

 

Din profil: 

Du har en byggeteknisk baggrund – og gerne en faglig grunduddannelse. Vi lægger 

desuden vægt på, at du har ledelseserfaring indenfor byggebranchen og har en god 

ballast indenfor økonomi- og tidstyrring.  

 

Som person er du robust og positiv og evner at motivere dine medarbejdere. Stillingen 

veksler desuden ligeligt mellem arbejdet bag skrivebordet og ude på byggepladserne, så 

du trives med at dagene sjældent er ens. 

 

Vi tilbyder:  

Attraktive løn- og ansættelsesvilkår, der afstemmes efter kvalifikationer.  

Der hører firmabil med til stillingen, og vi hjælper gerne med bolig og bohaveflytning. 

 

Ansættelse snarest eller efter nærmere aftale. Entrepriselederen refererer til 

afdelingschefen i Nuuk.  

 



 

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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