HEAD OF
CONSTRUCTION

Kan du styre et byggeprojekt fra første skitse til endelig ibrugtagelse, så vi når i
mål både æstetisk, økonomisk og indenfor tiden? Og kender du til vigtigheden
af at indgå i og lede et stærk team, så er du måske vores kommende kollega
hos DE ARCH.

BYGGELEDER MED POWER
Vi laver interiørløsninger for anerkendte, internationale brands og samtidig udvikler vi indretning for ambitiøse private villaejere. Vores kunder sætter pris på vores passion og vores engagement - derfor har vi
nu så mange opgaver, at vi har brug for dig.
Både vores kunder og vi er ambitiøse, derfor forventer vi, at du kan sikre projekter på højeste niveau. For
du er kvalitetsbevidst, du er engageret og vigtigst af alt – du er lydhør overfor kunden, overfor nye tendenser og overfor dine kolleger.
Samtidig forstår du, at du som leder er den, der driver projekterne fremad og hele tiden har fokus på at
optimere og udfordre. Dit arbejdssted er i Vejle, imens projekterne er placeret over hele Danmark – med
mulighed for internationale opgaver.
VI SØGER DIG
– Der evt. er uddannet bygningskonstruktør, og har en håndværksmæssig
baggrund som f.eks. tømrer.
– Der har stor forståelse for udførelse og dokumentation af renovering samt byggeopgaver
– Har gerne erfaring med eksekvering af retail projekter eller lign.
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– Der har styr på Office pakken og kan foretage international informationssøgning.
– Der har designforståelse, og som formår, hvis nødvendigt, at foreslå kompromiser der tilgodeser arkitekternes ønsker og vores kunders budgetter.
– Der har erfaring med forhandling af underentrepriser med relevante leverandører; udarbejdelse af udbudsmateriale samt afholdelse af byggemøder.
– Der kan udarbejde budgetter på til tider komplekse projekter.
– Der som eksekveringsansvarlig sikrer, at dit team performer som aftalt.
– Der både taler og skriver engelsk, imens tysk forståelse er en fordel.
CROSSFIT PÅ DEN GAMLE SKOLE
DE ARCH er en tegnestue med et ungt, passioneret team karakteriseret ved
et højt tempo og en engageret kultur. Her kan du starte dagen i vores Crossfit
box på lageret. Et moderne studio, der kombinerer rå industrilokaler,
et kreativt værksted med farverige rum og et stort åbent køkken, hvor vi
brygger god kaffe og spiser frokost ved langborde.

KONTAKT OG INFORMATION
Du kan forvente 20-30 rejsedage om året. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles
individuelt og modsvarer de stillede krav til kvalifikationer, kompetence og
erfaring. Vi foretrækker ansøgere med bopæl tæt på Vejle. Tiltrædelse snarest muligt.
Vi afholder løbende samtaler. Send din ansøgningen samt CV med billede til dialog@dearch.dk
Vil du vide mere om stillingen, kontakt venligst Danni Nicolaisen på 2125 1133
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