A/S Bulldozer Maskinlag-konsern består av flere datterselskap med spisskompetanse innen en rekke ulike spekter av produkter, tjenester og
fagfelt. Bedriften holder til i Vesterålen, med kontor på Sortland. Virksomheten består av engasjerte og dyktige medarbeidere som besitter unik
erfaring og kompetanse innen flere fagfelt.
Vi utfører grunnarbeid, landmåling, prosjektering, ingeniør- og konsulenttjenester, teknisk og operativ spisskompetanse i bergverksfaget, grave
og sprengearbeid, salg av fyllmasser og jord, park- og hagearbeid.
Oppdragene som vi utfører for offentlige og private virksomheter stiller krav til nøyaktighet, fremdrift, systematisk HMS-arbeid og valg av gode
og varige løsninger for våre oppdragsgivere. Med 69 års erfaring i bransjen og stor gjennomføringsevne, har vi etablert oss som en betydelig
entreprenør lokalt og regional. BM konsernet består av 9 selskaper. Bulldozer Maskinlag Entreprenør søker:

•

Prosjektleder

Våre kandidater
•
Du er ung til sinns, ambisiøs med kommersiell holdning.
•
Du har gjerne noe operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter.
•
Du har fortrinnsvis høyere utdanning
•
Prosjektleder må ha ingeniørhøyskole eller lignende
•
Stort engasjement for faget
•
Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden
•
Gjerne erfaring med kvalitetsstyring og HMS.
•
Evne til å spille andre gode
•
Lederegenskaper
Arbeidsoppgaver prosjektleder
•
Overordnet ansvar for økonomi og fremdrift i et prosjekt fra start til overlevering
•
Ansvar for å sikre HMS- og kvalitetstiltak
•
Sørge for at prosjektet styres slik at målene nåes og kundens forventinger blir innfridd
•
Være en rollemodell for prosjektledelse i Bulldozer Maskin Entreprenør
•
Aktiv bidragsyter til konstruktivt samarbeid
•
Utvikle gode relasjoner til våre kunder og slik kunne bidra til nye prosjekter
Hos oss får du:
•
Muligheten til å bidra til å videreutvikle prosjektstyring og KS/HMS-arbeidet i virksomheten
•
Bidra til å skape gode rutiner og arbeidsmetoder, -i en spennende utviklingsperiode for Bulldozer Maskinlag
•
En arbeidsplass i vekst på tvers av konsernet som gir store muligheter for faglig kompetansebygging og videreutvikling
•
Frihet under ansvar
•
Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og en attraktiv bonusordning.

For nærmere informasjon:
Torill Monsen-Abelseth, daglig leder Bulldozer Maskin Entreprenør, 91737406 tma@bulldozer.no

CV og søknad sendes snarest. Snarlig tiltredelse.

