DTEK Brøndby søger dygtige Projektledere
Er du skarp til projektstyring?
Om DTEK A/S
DTEK A/S er i en rivende udvikling, og søger dygtige Projektledere, der vil være med til at præge store og
komplekse byggeprojekter. DTEK A/S’ primære opgaver er VVS- og sprinklerinstallationer. Virksomheden
beskæftiger 120 dygtige medarbejdere fordelt i Jylland og på Sjælland. DTEK A/S arbejder med en lang
række prestigeprojekter inden for den offentlige og private sektor i såvel Danmark som i udlandet.
DTEK A/S kendetegnes ved at være værdiskabende i enhver sammenhæng ved byggeprojekter over for
både vores kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.
Projekterne ligger overordnet inden for følgende segmenter: boligbyggeri og –renovering, hospitaler,
butikker, butikscentre samt domiciler.
Vores ekspertise retter sig mod sprinkleranlæg, VVS, industrianlæg, procesanlæg og teknikentrepriser.
DTEK’s hovedsæde er placeret i Støvring med afdelinger i Brøndby og serviceafdelinger i Aalborg og
Brabrand.

Jobbet
Du bliver en af vores nøglepersoner på flere store projekter på tværs af organisationen.
Som projektleder styrer og leder du processerne gennem hele projektforløbet fra præsentation til
aflevering af større VVS/Teknikentrepriser. Derudover vil du også få det fulde ansvar for styring af tid,
kvalitet samt projektøkonomi.
Det vil være en særlig fordel, hvis du har erfaring med medicoprojekter og evt. kendskab til sprinkler.
Vi forventer, at du selvstændigt er i stand til at varetage planlægning og styring af vores VVS-entrepriser
på byggepladserne. Herunder koordinering og ledelse af underentreprenører samt udarbejdelse og
vedligeholdelse af kvalitetssikring, vejledninger m.v.
Du skal trives med at motivere folk omkring dig gennem faglig autoritet
Din hverdag vil have særligt fokus på planlægning, styring af projekter, økonomi og tidsplaner
Du er fagligt velfunderet og resultatorienteret

Den rette kandidat

Vi forventer, at du har en relevant teknisk uddannelse og praktisk erfaring fra lignende stilling. Vi ser meget
gerne, at du har bred erfaring med komplekse projekter og en stæk forståelse for økonomi og
projektstyring. Det er vigtigt, at du kan kommunikere på flere niveauer og på tværs af organisation.

Vi tilbyder

DTEK A/S tilbyder en dynamisk og nyskabende arbejdsplads med et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi
forventer, at du bidrager med en engageret indsats.
Til gengæld forpligter vi os til at skabe stabile rammer og spændende muligheder for faglig udvikling.
• Et spændende og krævende job i en stærk organisation med branchens mest erfarne og dygtige
medarbejdere inden for VVS- og sprinklerområdet.
• Gode kollegaer og en uformel omgangstone.

Gage og benefits

Stillingen honoreres attraktivt i henhold til erfaring og kvalifikationer.

Tiltrædelse

Hurtigst muligt

Ansøgning

Hvis du er interesseret eller ønsker flere informationer om stillingen, er du velkommen til at
kontakte Anders Sindal Kjøge på tlf: 40 70 40 91.
Send din ansøgning direkte via mail til ask@dtek.dk (mrk "Projektledere")
Alle henvendelser behandles fortroligt.

DTEK A/S - Dalager 7
2605 Brøndby
ask@dtek.dk

