Er du nyuddannet bygningsingeniør eller bygningskonstruktør,
og drømmer du om at blive byggeleder?
Gustav Hansen murer & entreprenør a/s i Silkeborg oplever sund stabil vækst og søger et nyuddannet talent, der er sulten efter at omsætte
teoretiske og praktiske erfaringer fra uddannelsen til handling. Vi har rammerne, spændende byggeprojekter, dygtige kolleger og et
målrettet indkøringsforløb inkl. kurser. Har du fagligheden og er du teamplayer?
Vores målsætning

Din profil

Vi ønsker at skabe et miljø og arbejdsliv, hvor du vokser fagligt og
menneskeligt og fasttracker fra nyuddannet til erfaren og respekteret
byggeleder allerede over det første år. Du bliver således ikke smidt ud
på dybt vand, men bliver udfordret i et tempo, der matcher dine evner
og sult efter ny viden og ansvar.

Du er faglig nysgerrig, forstår værdien af at lytte, men giver også gerne
din mening konstruktivt til kende. Du arbejder struktureret, har godt
overblik og fokus på væsentlige og værdiskabende detaljer. Du har flair
for mennesker og fungerer godt både som individualist og teamplayer!
Du bidrager gerne med nye idéer, er proaktiv og motiveres af at skabe
resultater sammen med andre mennesker.

Din rolle
Du får over tid en central rolle i virksomheden og tæt sparring med både
ledelse, andre byggeledere og øvrige medarbejdere. Du kan se frem til
en arbejdsuge vekslende mellem opgaveløsning bag skrivebordet og
bredt koordinerende projekt- og byggeledelse i felten samt løbende
fokus på videreuddannelse.
I takt med at du bliver klædt fagligt på bliver dit overordnede ansvar at
bære projekterne og involverede parter sikkert gennem alle faser af
byggeprocessen – med fokus på at skabe en god holdindsats og sikre
effektiv kommunikation mellem alle parter.
Du indgår i et uformelt, travlt og engageret arbejdsmiljø, hvor
vidensdeling og fælles tryghed vægtes højt. Tryghed i form af høj
faglighed, stabilt og langsigtet flow i projekterne uden ’vinterfyringer’,
fokus på både funktionalitet og æstetik i byggeriet, samt stærke fælles
værdier omkring at opføre sig ordentligt og gøre tingene rigtigt første
gang. Vi ’bygger på tillid’, så du vil opleve stor frihedsgrad med mulighed
for at udfordre dig selv og virksomheden og afprøve nye ideer.
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Du er nyuddannet bygningsingeniør/-konstruktør og har gerne en
håndværksmæssig baggrund indenfor ’konstruktion’ som murer,
tømrer eller indenfor jord, kloak og beton.
Det er et plus, hvis du har et netværk indenfor branchen.
Du har allround byggeteknisk viden, stærke analytiske evner, flair
for tal, god tegningsforståelse og erfaring med Office samt
beregningsprogrammer.
Du kommunikerer flydende på dansk.
Du har mulighed for at møde på arbejde fra kl. 07.00.
Du har bopæl i det midt-/østjyske.

Vi ser frem til at høre fra dig, hvis du kan se mulighederne og stillingen
lever op til dine forventninger til et kommende drømmejob. Vi ønsker at
sikre det rigtige match og gennemfører derfor rekrutteringsprocessen i
samarbejde med rekrutteringsfirmaet blue search & selection.

Hos Gustav Hansen murer og
entreprenør a/s har vi i mere end tre
generationer bygget for og hjulpet
vores kunder med byggerier, som
mennesker kan trives i.
Det gør vi gennem en kompromisløs
tilgang til overholdelse af de aftaler
der er indgået i forhold til
materialevalg, design, tid og
håndværksmæssig kvalitet.
Vi beskæftiger os med erhvervsbyggeri, boliger og institutioner i
totalentreprise, hovedentreprise eller
fagentreprise. Vi er med hele vejen,
både når det drejer sig om
nybyggeri, tilbygninger, renovering,
ombygning, facaderenovering m.m.
Vi har solid erfaring med
egenproduktion:
•
Jord-, kloak- og anlægsarbejde
•
Betonarbejde
•
Murerarbejde
•
Tømrerarbejde
www.gustav-hansen.dk

Send målrettet ansøgning og cv som pdf mrk. ”GH - talent” snarest muligt til konsulent Gustav Wenneberg, gw@bluesearch.dk. Samtaler afholdes løbende. Spørgsmål til stillingen gemmes til en eventuelt
kommende samtale. Spørgsmål til processen rettes venligst til Gustav via mail. Du giver med din henvendelse samtidig tilladelse til at videresende din ansøgning til Gustav Hansen.

