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Vi vil så gerne sige ’ja tak’ til alle de spændende projekter vores kunder tilbyder
os. Men for os er det vigtigt at ressourcer og projekter skal være i balance. Derfor søger vi efter projektledere, der lige som os, kan lide at beskæftige sig med
EL, projektledelse og byggeri.
Til flere af vores afdelinger i Andersen &
Heegaard søger vi projektledere inden
for EL. Derfor skal du som vores nye
projektleder have erfaring inden for ét af
følgende områder:
• Pharma/Industri
• Entreprise
• Service

Dine primære opgaver lyder på:
• Projektledelse inden for dit fagområde
• Skabe, vedligeholde og pleje
kunderelationer
• Løbende opfølgning på økonomi
• Rapportering til afdelingschefen
• Medarbejderansvar og ledelse af egne
teknikere
• Indkød og styring af underentreprenører på egne sager

Din personlige værktøjskasse
Du trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor du selv administrerer din dag. Det kølige
overblik og et smil på læben er allerede en del af din personlighed. Derudover er det en
fordel, hvis du:
• Er uddannet el-installatør, el-ingeniør eller lignende. Der kan være mange indgangsvinkler til jobbet, hvorfor praktisk erfaring og den rigtige indgangsvinkel til
tingene, også bliver vægtet højt.
• Har flair for tal og økonomi
• Er struktureret og har et serviceorienteret mindset
• Kan lide at have mange bolde i luften, og trives i en travl hverdag
• Har god indsigt i el-installationsreglerne
• Er holdspiller og bidrager aktivt til det tværfaglige samarbejde
Hvem er Andersen & Heegaard?
Vi er knap 250 medarbejdere som arbejder med byggeri på hele Sjælland. Vi arbejder
med teknik, men frem for alt arbejder vi sammen og på tværs af fagligheder. Hos A&H er
vi KLAR, hvilket indebærer værdierne Kvalitet, Ligeværdighed, Ansvar og Respekt. De
værdier rammesætter vores hverdag, og dem skal du selvfølgelig kunne se dig selv i.
Vi prioriterer at forblive og udvikle os til en god samarbejdspartner og arbejdsplads. Det
vil du hurtigt kunne mærke, når du træder over vores dørtærskel i Brøndby.
Skal stillingen være din?
Hvis stillingen er noget for dig, så kontakt Administrationschef Anna
Magaard på mail anna@aogh.net og send din ansøgning og CV.
Vi behandler ansøgninger løbende, og der indhentes straffeattest i
forbindelse med ansættelse.
Andersen & Heegaard opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder,
køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

