Stillingen - Kravprofil
Vil du være med være å bygge morgendagens Prosjektorganisasjon?
Nyopprettet lederstilling – Infrastruktur.
Flere prosjektledere til alle avdelinger.

Stillingene:
Selskapet har i dag 24 ansatte og skal nå inn i en vekstfase. Vi søker derfor en forretningsorientert
Avdelingsleder innen Infrastruktur og 2 - 3 fremragende prosjektledere/senior prosjektledere.
Avdelingsleder:
Oppgaven til Avdelingsleder blir å bygge opp den nye avdelingen, samt ha personal og prosjektansvar. I
tillegg vil vedkommende også selge inn og gjennomføre egne prosjekter. Vedkommende bør ha
minimum 10 års erfaring som prosjektleder innen infrastruktur, erfaring med salg og gjerne
personalledelse. Stillingen rapporterer til Administrerende direktør og blir en naturlig del av
ledergruppen.
Prosjektledere:
Det søkes nå etter erfarne, offensive, dyktige og kvalitetsbevisste Prosjektledere, som med høy kvalitet
skal ha ansvaret for gjennomføringen av bygge og utviklingsprosjekter, primært i Østlandsområdet.
Arbeidsoppgaver for alle stillinger:
• Utvikling av ett eller flere prosjekter i tidligfase (eiendomsutvikling)
• Lede større byggeprosjekt i gjennomføringsfase
• Du vil kunne delta i og lede alle faser av prosjektene fra mulighetsstudier og kommunedelplaner
til tekniske planer, byggeplaner, tverrfaglig kontroll, kalkyler, anbudsgrunnlag, kontrahering,
oppfølging under bygging og byggeledelse
• Lede, motivere og utvikle prosjektorganisasjonen, herunder lede teamet av PROBEA-ansatte
• Levere prosjekt i henhold til kundens forventninger
• Sikre et godt samarbeid i prosjektgjennomføringen
•
•
•

Sørge for mer salg og gjenkjøp hos eksisterende kunder
Salg til nye kunder
Utarbeide tilbud til kunder

•
•
•
•

Identifisere forbedringspotensialet i interne systemer og prosesser
Bidra aktivt med ansettelser fra eget nettverk
Bidra aktivt til at PROBEA’s strategi oppfylles
Lede «juniorer» og bidra til deres utvikling.

Kvalifikasjoner og egenskaper for alle stillinger:
• Høyskoleutdannelse
• Spisskompetanse og erfaring fra prosjektledelse på byggherre- eller entreprenørsiden
• Min. 10 års erfaring for stilling som senior prosjektleder
• Min. 3 - 4 års erfaring for stilling som prosjektleder
• Gode ledelses- og organisatoriske egenskaper
• God relasjonsbygger og lagspiller
• Positiv, godt humør, selgende adferd og kremmerånd.
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Det tilbys en markedsorientert fastlønn i tillegg til en variabel bonusordning og telefon. I tillegg kommer
gode pensjons og forsikringsordninger.
Søknad sendes SNAREST på mail til: smo@insightments.no
Kontaktpersoner Insightments AS:
Bjørn Ivar Hansen, Daglig leder
Tlf:
920 30 0234
Svein Magne Olsen, Partner & ProRecruiter
Tlf:
934 18 787

