Entrepriseleder/assistent søges til
Permagreen Grønland A/S i Qaqortoq
Permagreen Grønland A/S søger entrepriseleder til vores afdeling i Qaqortoq. Opgaven
består af styring og ledelse af mindre entreprisesager (op til kr. 500.000,-). Vi har travlt i af
afdelingen så vi ser frem til at tage imod dig.
Som entrepriseleder/assistent bliver dit primære ansvar at sikre fremdriften i produktion på de
opgaver som du får tildelt. Du har derfor ledelsesansvaret for mandskab på byggepladsen.
Du står ligeledes for KS og Sikkerhed på pladsen og er tovholder på kvalitetssikring på udført
arbejde og du medvirker dagligt til dokumentationen af ovenstående.
Du har et tæt samarbejde med den øvrige ledelse i forhold til mandskab, stade/fremdrift,
tidsplaner og koordinering af materiel og materiale. Der er tale om en spændende stilling
med gode muligheder for faglig og personlig udvikling og du bliver en del af en virksomhed,
hvor vi arbejder tæt sammen om at skabe resultater.
Ansættelse er fortløbende og med tiltrædelse snarest. Du refererer til afdelingslederen i
Qaqortoq.
Ansøgninger behandles løbende.
Om os: 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.
I Qaqortoq Vi har omkring 70 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.
Qaqortoq er beliggende i Sydgrønland og har 2784 indbyggere.

Din profil: Vi forestiller os at du har en faglig grunduddannelse og efterfølgende har taget en
efteruddannelse som byggekoordinator eller bygningskonstruktør.
Det er en fordel at du har erfaring med relevante fagentrepriser såsom tømrer, maler og
murer.
Du brænder for ledelse og har gode kommunikative egenskaber.
Du er handlekraftig og har en positiv tilgang til dine omgivelser. Du er robust og ansvarsfuld
og du kan håndtere flere bolde i luften.
Lønnen forhandles og afstemmes efter kvalifikationer. Vi kan tilbyde dig en spændende
stilling på attraktive vilkår og vi tilbyder et job med stor selvstændighed, og et godt
arbejdsmiljø.
Er det noget for dig?
Og har du spørgsmål om stillingens indhold, kan du kontakte afdelingsleder Malinnguaq
Kleist på mobil (+299) 52 96 57 eller mkl@permagreen.gl.
Alle ikke-fagligt relaterede spørgsmål stiles til HR@permagreen.gl

Permagreen har lang erfaring indenfor byggebranchen i Grønland, der går 60 år tilbage.
Med en omsætning på omkring 375 mio. kr. og ca. 275 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.

