Erfaren formand søges til
KPR Beton A/S
Vi oplever en stor fremgang i ordretilgangen, og vi søger derfor en formand, som kan hjælpe os med at bibeholde
vores høje kvalitetsniveau. Vi er en virksomhed med stort fokus på kvalitetssikring i vores arbejdsproces gennem
de nyeste teknologier og gennem de materialer vi benytter os af.
KPR Beton søger en erfaren formand til et arbejde, hvor du kan præge din egen hverdag og blive en del af et
veluddannet og fagligt stærkt team. Du får mulighed for at benytte din erfaring og kompetencer til fulde, da vi er
en virksomhed med store ambitioner og en solid ordrebog.
Om stillingen
Formanden skal agere som repræsentant for virksomheden, samt sikre korrekt udførelse af betonstøbning.
Formanden referer til den tilknyttede projektleder.
Daglig opdatering og ajourføring af projektets ændringer, tilføjelser og kvalitetssikring vil være en del af dine
arbejdsopgaver, samt at koordinering, ledelse og ansættelse af mandskab ligeledes vil være en del af
dagsordenen.
Du vil få en alsidig hverdag med arbejde indenfor bl.a. fundamentstøbninger, gulvstøbning og Insitu beton i
forskellig udformning.
Lønpakken bliver sammensat efter dine kvalifikationer og indeholder pension, sundhedsforsikring og firmabil.
Faglige kvalifikationer
•
•
•
•
•

Du er bygningsstruktør eller du har min. 8 års erhvervserfaring fra branchen
Du har formandserfaring med større projekter indenfor betonentrepriser
Du er ajour med gældende arbejdsprocedurer for timelønnede.
Du er fortrolig med IT generelt og gerne Byggeweb, Navision og Excel.
Du kan navigere i projekter med både private og offentlige aktører, som stiller specielle krav

Personlige kvalifikationer
•
•
•
•
•

Du evner at motivere og engagere dine folk i marken
Du er udadvendt, har en naturlig autoritet og kan kommunikere klart og tydeligt
Du er beslutningsdygtig og kan tage ansvar
Du har drive, og er proaktiv i din tankegang til planlægning og udførsel af arbejdet
Du har sans for orden og kvalitetssikring, og besidder en stærk arbejdsmoral

Derudover er det vigtigt at du er en teamplayer, har mod på at assistere dine kolleger og at du ønsker at løfte
virksomheden som et hold. Du arbejder struktureret, kan bevare et køligt overblik i pressede situationer og ser
muligheder fremfor problemer.

Kontakt
Motiveret ansøgning, samt CV og andre referencer, sendes til dkl@kprbeton.dk inden d. 6-3-2020.
For yderligere spørgsmål til stillingen, kontakt direktør David Kjartan Larsen på 51298440.
Samtaler foretages løbende fra uge 9, og stillingen vil blive besat, når den rette kandidat er fundet.

