PROJEKTLEDARE BERNIN BYGG AB

Företagsbeskrivning
Bernin Bygg AB är ett familjeföretag som har varit verksam inom byggbranschen i över 45 år.
Vi är specialister på att renovera befintliga betongkonstruktioner. Vi gör allt från att fräscha
upp balkonger och loftgångar, till att gjuta nya balkonger, trappor, bjälklag och renovera
parkeringshus. Ja, kort sagt allt som rör betong.
Bernin Bygga är i en utvecklingsfas där vi vill förstärka vårt team med ytterligare en
projektledare.
Rollen som projektledare
Rollen som projektledare hos oss på Bernin Bygg innebär att du kommer att leda och driva
flera projekt i olika storlek och omfattning parallellt. Du ansvarar för att planera och driva
projekten framåt enligt utsatt tidsplan. I detta igår att koordinera inköp av material och
leveranser, upphandla underentreprenörer, planera tillgängliga resurser för de egna
projekten. Även kontrollera och följa upp kostnader med focus på god ekonomiskutveckling.
Du kommer att ha nära kontakt med våra beställare, koordinera yrkesarbetare och
underleverantörer och är genom detta vårt ansikte utåt för företaget.
Du ansvara för att ÄTA-arbeten dokumenteras, meddelas och godkänns av beställare och
sedan utförs enligt överenskommelse samt tar fram faktureringsunderlag.
Profil vi söker för projektledarrollen
Profilen som projektledare hos oss på Bernin Bygg kräver att man har ett starkt engagemang,
driv och förmåga att leda andra.
Då rollen gör att du har många bollar i luften behöver du kunna planera, organisera och
prioritera dina tid och arbetsuppgifter.
Vi ser det som en stor fördel att du har tidigare erfarenhet att arbeten med betong och/eller
betongutbildning.
Har förståelse i entreprenadjuridik och förstår kraven på arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har en viss IT-kunskap och har arbetat med någon form av
verksamhetssystem innan.
Projektledarrollen kräver förmågan att delta vid byggmöten samt hålla planerings/samordningsmöten med yrkesarbetare och UE.
Bakgrund:
1. Dokumenterat erfarenhet av betongarbete
2. Betongklassutbildning
3. Dokumenterad arbetsledare- och projektledare erfarenhet
4. Vana av projektledning av projekt i varierad storlek med en total omsättning på 25-30
miljoner/ år
5. Har haft liknande befattning i mindre till medelstora bolag
6. Vana vid budgetansvar, övergripande planering, personalansvar och ekonomisk
uppföljning av egna projekt.
7. Någon form av IT-erfarenhet, systemvana. Byggsamordnaren är meriterande

