Er du vår nye prosjektleder?
Vi har flere spennende prosjekter foran oss, og søker en engasjert prosjektleder som kan
bidra til å skape gode resultater for oss og våre kunder.
Du vil inneha en sentral rolle i Rædergård Entreprenør AS med ansvar for planlegging og
gjennomføring av ulike prosjekter. Rollen er allsidig og vil gi den deg eierskap til hele
prosessen, fra anbud til ferdig bygg.
Vi ser etter deg som arbeider fremadrettet og som gjennom samarbeid bidrar til å ta vare på
gode idéer og understøtte innovasjon og utvikling. Du bør være serviceorientert og opptatt av
å bygge gode relasjoner og partnerskap med våre kunder. Du tenker og handler langsiktig,
men er samtidig litt utålmodig – med energi og lyst til å jakte på nye, mer effektive og
bærekraftige løsninger for fremtiden sammen med oss.
Dine viktigste ansvarsområder:
• Som Prosjektleder i Rædergård Entreprenør AS vil du ha ansvar for å følge opp
prosjekter fra tidlig utvikling til ferdigstillelse
• Du vil ha ansvar for oppfølging av forprosjekter og entreprise med hensyn på HMS,
kvalitet, innkjøp, prosjekteringsledelse, fremdrift og økonomi
• Du vil ha løpende dialog med underentreprenører, samarbeidspartnere og byggherrer
Ønsket bakgrunn:
• For å lykkes i rollen må man ha god byggteknisk kunnskap og erfaring
• Du har jobbet med prosjektledelse og tilsvarende oppgaver
• Du har erfaring med budsjettering og kostnadsoppfølging av større byggeprosjekter
Kvalifikasjoner:
• Du har høyere teknisk utdannelse, gjerne innen bygg
• Du har god systemforståelse og arbeider systematisk, strukturert og grundig
• Du har en analytisk tilnærming og godt blikk for helheten i prosjekter
• Du er glad i å bruke systemer og IT-verktøy for å få en oversiktlig og effektiv hverdag
• God økonomisk forståelse og innsikt er viktig
• Du liker å samarbeide med andre, har lett for å få en god dialog
• Du er vant til å ta initiativ, drive ting fremover og finne gode løsninger
Å jobbe i Rædergård Entreprenør AS
Rædergård Ent. er et solid og veldrevet selskap med sterke og seriøse kunder. Prosjektene er
spennende både i utforming og kompleksitet, og vi jobber tett sammen for å finne gode
løsninger for våre kunder. Du vil få en spennende rolle i vår organisasjon, som sammen med
gode kollegaer vil utvikle Rædergård Entreprenør AS videre. Vi tilbyr konkurransedyktige
betingelser og har fokus på et godt arbeidsmiljø.
Vi ønsker å speile mangfoldet i befolkningen i rekrutteringen vår og oppfordrer alle som er
kvalifisert til å søke.

