Projektledare med driv till ByggTema
Vill du bli en del av ByggTemas expansionsresa? Låter det som en intressant möjlighet, att
med stor driv, kompetens och samarbete utveckla både dig själv och företaget? Ta då
chansen att bli vår nya projektledare.

Om ByggTema
ByggTema är ett nytänkande byggföretag med gott renommé som erbjuder trygghet,
engagemang och hög kvalitet i utförandet. Vi erbjuder en arbetsplats som ligger långt fram
inom branschen vad gäller byggmetoder, arbetssätt, säkerhet och medarbetarnas
kompetens. ByggTema söker nu en ny kollega i form av en projektledare till vårt
Karlstadskontor och en projektledare till vårt Örebrokontor.
ByggTema har under de senaste åren expanderat kraftfullt och driver många intressanta
uppdrag inom både byggservice och större entreprenader. Våra kontorenheter är placerade i
Örebro, Karlstad, Kumla och Nora. Gemensamt har vi en omsättning på 700 miljoner och ca
120 anställda. Mer information om oss och vad vi står för hittar du på vår hemsida och sociala
kanaler.

Arbetsuppgifter

I rollen som projektledare får du möjligheten att leda både större, medelstora och lite mindre
projekt. Du samordnar arbetet i projektet från start till mål samt är ansvarig för tidsplaner,
inköp, framdrift, arbetsmiljö och personalplanering. Samarbetsytorna är stora såväl internt
som externt. I din roll ansvarar du för en fungerande kommunikation och säkerställer att för
projektet viktiga mötesforum genererar avsett resultat, samt koordinerar dialogen med
underentreprenörer och beställare.
Du kommer till exempel att:






Arbeta med totalentreprenader och utförandeentreprenader, gärna i partneringform.
Genomföra inköp och förbereda kontrakt.
Ansvara för hantering av ÄTA
Säkerställa att dokumentation och administration genomförs enligt ByggTemas
kvalitetssystem
Ansvara för projektet i sin helhet avseende exempelvis planering, samordning, inköp,
KMA-frågor och ekonomisk uppföljning i projektets alla faser.

Resor inom regionen och till våra olika kontor förekommer på dagsbasis och tjänstebil ingår
därför i anställningsavtalet. Din huvudsakliga stationeringsort är där du utgår ifrån men det
kan även bli aktuellt med tillfälliga projekt på någon av våra andra orter. Rollen rapporterar till
Projektchef och Entreprenadchef.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta som projektledare i byggbranschen.
Det är positivt om du har någon form eftergymnasial utbildning med inriktning på byggnation
eller teknik.
Förståelse för projekt är väsentligt och vi vill därför att du har erfarenhet av att driva
byggprojekt från tidigt projektutvecklingsskede till överlämning till slutkund. Vidare har du
vana av ekonomisk uppföljning och styrning samt god förmåga att planera och dokumentera.
För att lyckas i rollen är du lyhörd med ett ödmjukt förhållningssätt till dina kollegor, allas
bidrag är lika viktigt för att nå slutmålet. Vidare är du en god kommunikatör, fallenhet för att
ha en helhetssyn och struktur. Vi ser även att förmågan att entusiasmera och skapa en god
stämning i projektet är viktiga egenskaper för att lyckas. B-körkort samt goda kunskaper i
svenska och engelska i tal/skrift är krav.

Information och ansökan
Urval sker löpande så tveka inte att sicka in din ansökan omgående! Ansökan skickar du till är
Karolina Landin, Operativ Chef på karolina.landin@byggtemagruppen.se eller 070-867 81 76.
Samma kontaktinformation används för frågor om tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Tjänsten är på heltid och med tillträde enligt överenskommelse.

