
 

Driftsformand søges til Permagreen i Sisimiut. 
 
Permagreen søger en driftsformand til vores afdeling i Sisimiut. Afdelingen har travlt, og vi 
søger derfor en kollega til snarlig tiltrædelse. Du vil indgå i et fagligt stærkt team, hvor god 
service og samarbejde vægtes højt.  
 
Du har en faglig relevant baggrund som mekaniker, maskinarbejder eller lign. og du har haft en 
lignende stilling før. Du har rutineret bruger af outlook, word og excel og du kan arbejde 
selvstændigt og struktureret og er proaktiv i forhold til din arbejdsdag. Du kan holde fokus, selv i 
perioder med høj aktivitet og stressede situationer.  
 
Kommunikation med byggeledelse, og eksterne samarbejdspartnere foregår primært på dansk. 
Det er derfor en fordel at du behersker både dansk og grønlandsk i skrift og tale. 
Som driftsformand har du ledelsesansvaret for 1-2 pladsmedarbejdere og 1 lastbilchauffør. 
 
Dine opgaver bliver: 

• Styring af vores lager og logistik, herunder håndtering af fragt fra havnen til 
lagerlokationer 

• Planlægning og koordinering af transport af byggematerialer fra lagerlokationer til 
byggepladser i samarbejde med entrepriseleder/formand. 

• Ansvar for oprydning og renholdelse omkring vores egne pladser og bygninger. 

• Planlægning af vedligehold og reparation af biler, entreprenørmaskiner og materiel. 

• Deltagelse i driften af eget betonværk 

• Ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø ifm. ovenstående aktiviteter. 

• Deltage i møder og øvrige aktiviteter vedr. afdelingens drift. 

• At koordinere og sikre et godt samarbejde og flow i forhold til lageret og varemodtagelse. 

Vi kan tilbyde dig en spændende stilling på attraktive vilkår og konkurrencedygtig løn. Vi 
tilbyder et job med stor selvstændighed, samarbejde med dygtige kolleger og en afdeling med 
et godt arbejdsmiljø. 
For ansøgere uden for byen kan der stilles personalebolig til rådighed mod betaling af rimelig 
husleje. 
 
Sisimiut afdelingen beskæftiger nu ca. 40 mand, hovedsageligt tømrere og betonfolk. Vores 
opgaver er primært inden for bygge– og anlægsområdet, hvor vi udfører både hoved-, fag- og 
totalentrepriser.  
Derudover har vi i Sisimiut etableret et betonværk til fremstilling af færdigbeton. Vi udfører også 
snerydning og tilbyder vognmandskørsel. 
 
Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til Jonas Nielsen på +299 547933 eller 
jln@permagreen.gl    
 
Ansøgningen inkl. referencer mrk. ”Driftsformand” sendes til jln@permagreen.gl  
Vi behandler indkomne ansøgninger løbende. 
 
Permagreen har lang erfaring inden for byggebranchen i Grønland, der går 60 år tilbage.  
Med en omsætning på omkring 375 millioner kroner 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. 
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