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Vi søger en projektchef til Storkøbenhavn

Har du lyst til at styre og gennemføre totalentrepriser i en ung projektudviklingsvirksomhed med højt til 
loftet, flad organisation og tro på gode, langsigtede løsninger? Motiveres du af beslutningskompetence, 
udviklingsmuligheder og resultatskabelse? Og har du mindst 10 års erfaring fra lignende arbejde? Så kan det 
meget vel være lige dig, vi leder efter som vores nye projektchef.

Om stillingen:
Raundahl & Moesby Øst A/S søger en engageret og ansvarsbevidst projektchef.. 

Du vil som projektchef arbejde i et team med flere projektledere og entrepriseledere. Du skal derfor både 
have en stærk gennemslagskraft, inden for dit ansvarsområde og du skal være holdspilleren, der værdsætter og 
udnytter synergien i samarbejdet med kolleger.

Dine ansvarsområder vil bl.a. være:
• Projekteringsledelse
• Indkøb af underentrepriser
• Økonomistyring
• Tidsstyring
• Kvalitetssikring
• Aflevering i høj kvalitet

Du vil bl.a. få:
• Gode muligheder for personlig udvikling både i jobbet og gennem løbende efteruddannelse.
• Et uformelt arbejdsmiljø blandt nogle af de dygtigste kolleger i branchen.
• Vilkår som modsvarer dine kvalifikationer.
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Vi søger entrepriseleder/projektleder til 
Aarhus

Om dig:
Du har haft gode resultater hidtil, og du er nu klar til nye udfordringer i en virksomhed, som giver dig ansvar 
og plads til at udvikle dig yderligere. 

Vi forventer:
• At du er bygningsingeniør med speciale i konstruktioner eller installationer eller bygningskonstruktør og

gennem de sidste 10 år har arbejdet inden for entreprenørbranchen.
• At du personligt kombinerer evnen til at gå forrest, når en opgave skal løses, med en udpræget holdånd,

hvor fælles mål er i fokus.
• At du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt.
• At du med lige dele godt humør og seriøsitet er i stand til at understøtte samarbejdet mellem forskellige

faggrupper.
• At du kan formidle et budskab på en sober og ordentlig måde, så der opnås accept og ejerskab hos

modtageren.
• At du har teknisk overblik og besidder godt købmandskab
• At du har evnen til finde løsninger, hvor andre ser problemer.

Din første opgave vil være et større boligprojektet i Storkøbenhavn. Et projekt, hvor Raundahl & Moesby A/S 
fungerer som udvikler og totalentreprenør. 

Om Raundahl & Moesby A/S:
Vi har rødder i projektudviklingsbranchen og udfører totalentrepriser, hvor selve udformningen af projektet 
udgør en væsentlig del af opgaven. Vi har ikke håndværkere ansat selv, men indkøber alt arbejde hos eksterne 
underentreprenører. Vi har stor fokus på kundetilfredshed og vi ligger langt over gennemsnittet i 
undersøgelser af bygherretilfredshed.

Vores styrke ligger i at gennemføre projekter, som er større end 50 mio. kr., hvor hele værdikæden, fra 
grundkøb over projektering og udførelse til markedsføring og salg, hører med til opgaven. Vores tilgang til 
byggeri betyder, at vi ofte er bredere involveret end den traditionelle totalentreprenør.

Om ansøgning og proces:
Er du interesseret i stillingen, så send os en ansøgning med det samme på info@raundahl-moesby.dk eller 
senest 03.04.2020. Der vil løbende blive afholdt samtaler. Stillingen forventes besat i løbet af sommeren 
2020.

Har du spørgsmål i forbindelse med stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Per Andersen 
på tlf. 20985600.
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