
For at beskytte dine persondata skal ansøgning og 

CV sendes via nedenstående mail. Du kan se vores 

privatlivspolitik her:

www.ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf

Ansøgning og CV i Word- eller pdf skal være på dansk 

og kan kun sendes via denne mail: 

180@ht-rekruttering.dk 

Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette, bliver 

ikke behandlet. 

Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi stillin-

gen af vores hjemmeside:

www.ht-rekruttering.dk/job.php

På vegne af H. Skjøde Knudsen A/S i Odense, der 

står foran store byggerier på Fyn, søger vi projekt-

ledere, der har erfaring med byggeledelse. 

H. Skjøde Knudsen A/S udfører fortrinsvis bygge-

rier i totalentreprise indenfor bolig-, erhvervs- og 

institutionsbyggeri.

Hvorfor vil vores kunde ansætte dig?

Du er bygningskonstruktør, bygningsingeniør, gerne 

med en håndværksmæssig baggrund.

Du har min. 5 års erfaring med ledelse og styring af 

byggeprojekter. 

Kvaliteten i dine byggeprojekter er i orden. 

Du har byggeøkonomisk erfaring og er god til at styre 

projektøkonomi.

Dine aftaler og deadlines bliver overholdt.

Du har erfaring med byggelovgivning og byggeriets 

aftaleforhold. 

Hvorfor skal du søge dette job?

Du vil lede det daglige arbejde i dine byggeprojekter.

Du får ansvaret for byggeteknik, projektøkonomi og 

projektbudget samt kontakt til UE’ere, myndigheder 

og samarbejdspartnere.

Du deler din viden og erfaring med dine byggeledere.

Du får ansvaret for byggemøder og de aftaler du 

indgår med vores samarbejdspartnere.

Du bliver ansvarlig for tidsplaner og tidsplanlægning.

Du bliver ansvarlig for KS-arbejdet. 

Hvad skal du ellers kunne?

Du skaber retning og arbejdsglæde i dit projektteam, 

og du forstår at få dine folk med dig.

Du er en stærk ambassadør for H. Skjøde Knudsen.

Du er strukturet og vedholdende i din arbejdsform.

Du skaber tætte relationer internt og eksternt. 

Hvad tilbyder vores kunde dig?

Et åbent og uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet 

og korte beslutningsveje.

Løn- og ansættelsesforhold med udgangspunkt i dine 

kvalifi kationer.   

Gode muligheder for efteruddannelse, personlig 

udvikling og karriere. 

Hvis du vil vide mere:

Så ring til Søren Thomassen eller  Carsten Høi på 

tlf.: 29 27 71 88.

Ansøgning:

Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte stillin-

gen og alle henvendelser sker hertil. Din henvendelse 

bliver behandlet fortroligt. 

PROJEKTLEDERE
BYGGELEDELSE - FORHANDLING - PLANLÆGNING

www.ht-rekruttering.dk/job.php

Vi har fokus på at fi nde og håndplukke dygtige 
og engagerede chefer, ledere og specialister. 

Skjøde A/S er grundlagt i 1972 og er i dag en markant- og troværdig aktør inden for dansk byggeri. Værdigrundlag tager afsæt i, at ”Vi skaber de rigtige rammer” – både for professionelle kunder, rådgi-

vere, samarbejdspartnere og i særdeleshed for medarbejderne. Skjøde tegnes af 70 dedikerede medarbejdere, som er med til at gøre en forskel hver dag. Medarbejderne er fordelt ud på byggepladser 

over hele landet,- hovedkontoret er placeret i Odense- ligesom ”Region Øst” er repræsenteret med afdelingskontor i København. Selskabet udfører fortrinsvis projekter i hoved- og totalentrepriser indenfor 

bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri. Koncernen omfatter også Odense Bygningsservice ligeledes med ca. 70 medarbejdere. Se mere om virksomheden på www.skjode.dk.  


