Entrepriseleder søges til vores Delivery Team i Odense
Har du lyst til at sætte dit aftryk på den fremtidige infrastruktur i Danmark? Så er du måske den nye entrepriseleder i
vores Odense afdeling?
SAFEROAD er leverandør af løsninger, som øger trafiksikkerheden for alle trafikanter. Vi har hjulpet staten,
kommuner, entreprenører og private virksomheder i mere end et kvart århundrede. Vores løsninger omfatter bl.a.
vejskilte, afspærring, vejmarkering, afmærkning, støjskærme og en lang række trafikprodukter, der findes på, over og
langs med vejen. Dertil kommer et stort sortiment af byrumsinventar. Vi er eksperter i projektstyring, projektering,
rådgivning, montering og udførelse af vores totalløsninger – med andre ord er vi med helt fra design- og
rådgivningsfasen og frem til og med installation og vedligehold.
Du vil blive en del af en innovativ og dynamisk virksomhed, der har et godt og engageret arbejdsmiljø.
Om jobbet
Som entrepriseleder i vores Delivery Team vil du få ansvaret for at styre opgaverne fra igangsætning til afslutning og
aflevering til kunden. Du vil indgå i et team bestående af i alt 4 personer, som dækker Syddanmark. Du får en varieret
hverdag og dine primære arbejdsopgaver bliver:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Projekt- og økonomistyring af større og mindre opgaver
Projekteringsopgaver
Deltagelse i byggemøder og koordinering af diverse opgaver
Udarbejdelse af tilbud samt opfølgning
Myndighedsbehandling
Styring af formænd og underentreprenører mv.
Udarbejdelse af kontrolplaner, arbejdsprocedurer, KS-arbejde og tidsplaner
Fokus på løbende optimering og kvalitet samt rådgivning om Saferoads produkter til vores kunder mv.

Om dig
➢
➢
➢

Du arbejder struktureret og selvstændigt og har det drive og overblik der gør, at vi når vores fælles mål
Du er udadvendt og kommunikerende og du er villig til at tage en ekstra tørn når det brænder på
Det er en fordel, hvis du har branchekendskab indenfor vejsektoren. Vi forventer, at du har min.
1-3 års erfaring fra en stilling med en høj grad af koordinering og vi forestiller os du har en uddannelse som
eks. konstruktør/speditør/ingeniør eller lign.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Charlotte Baisgaard hos Search & Select på +45 5197
3537. Har jobbet fanget din interesse, så send din ansøgning med CV snarest muligt på nedenstående link:
https://searchselect.easycruit.com/vacancy/2568245/107737
Vil du vide mere om Saferoad Daluiso A/S, så besøg os på www.saferoad.dk
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