Projektleder med VVS færdigheder – renoveringsbyggeri.
På vegne af sbs rådgivning a/s søges en projektleder til større og mindre VVS projekter.
sbs rådgivning a/s ARKITEKTER OG INGENIØRER oplever i øjeblikket opgavetilgang og søger derfor en ny
kollega med VVS-faglig baggrund.
Hos sbs vil du komme til at arbejde i en tværfaglig rådgivningsvirksomhed bestående af både yngre og
erfarne arkitekter, ingeniører og konstruktører i et bredt felt inden for renovering. Alene på VVS-området er
der i dag 5 kompetente kolleger, der kan give dig den sparring, du har brug for, hvis du kun har nogle års
erfaring med rådgiverfaget.
Kundeskaren rækker bredt fra offentlige bygherrer, almene boligorganisationer, ejer- og andelsforeninger
m.m.
Nøgleopgaver:
Nogle gange vil du være projektlederen, der styrer det pågældende projekt, og andre gange vil du indgå som
projektmedarbejder i dine kollegers projekter.
•

Projektering og udbud af VVS-relaterede opgaver indenfor renoveringsopgaver

•

Projektledelse, tilsyn og byggeledelse

•

Bygherre-, entreprenør- og beboerkontakt i forbindelse med renoveringsopgaverne

Vi ser gerne, du har:
•
•
•
•

minimum 2 års erfaring med projektering/tilsyn/byggeledelse
lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø
stor interesse for renoveringsbyggeri
erfaring med enten AutoCad eller Revit

Vi forestiller os, du har en uddannelse som byggeteknikker/installatør eller bygningskonstruktør med VVS
som fagområde. Som projektleder får du mulighed for at udarbejde vand-,varme-,og ventilationsprojekter
inden for ombygning og renovering. Du skal have lyst til at arbejde med både små og store projekter,
selvstændigt og sammen med resten af teamet.
sbs rådgivning tilbyder:
• et spændende og udfordrende job i et tværfagligt rådgivningshus
• en plads i den videre udvikling af vores fælles arbejdsplads
• et arbejdsfællesskab med engagement og puls
• en værdibaseret ledelsesstil, hvor ”Work life balance” er en vigtig parameter
• gode kollegaer i et fælles, åbent og uformelt arbejdsmiljø
• indflydelse på egen kompetenceudvikling
Sådan kommer du i betragtning til stillingen:
Send snarest muligt en ansøgning og dit CV mærket ”Projektleder, VVS /sbs ” til vores eksterne
rekrutteringspartner, Madesa Consulting på sk@madesa.dk. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen
til at ringe til Søren Knudsen fra Madesa Consulting på telefon +45 40 10 43 89.

Search & selection processen: Der er ikke ansøgningsfrist for denne stilling. De bedst kvalificerede ansøgere
vil blive kaldt løbende til samtale, og processen afsluttes, så snart den rette kandidat er på plads og tilbydes
ansættelse.
Alle henvendelser behandles fortroligt og behandles iht. vores persondatapolitik. Læs mere:
http://www.madesa.dk/persondata/
Om virksomheden:
sbs rådgivning a/s ARKITEKTER OG INGENIØRER er et mellemstort rådgivningshus med en bred faglig
medarbejdersammensætning af arkitekter, ingeniører (VVS og konstruktion) og konstruktører.
sbs rådgiver om renovering inden for det byggede miljø. Kerneydelserne er de klassiske arkitekt- og
ingeniørydelser fra skitse til færdigt projekt.
sbs har igennem en længere årrække opbygget en bred erfaring på et højt fagligt niveau, og tegnestuen
kendes for solid tværfaglig rådgivning i forbindelse med renovering og transformation af den eksisterende
bygningsmasse.
Der er ofte tale om ældre ejendomme, såvel boliger som erhvervsbyggeri. Opgaverne kan f.eks. være
istandsættelse og energirenovering af det klassiske byhus, nye tagboliger og altaner, fremtidssikring af
almene boliger, drifts- og tilstandsoptimering (klimaskærm og installationer), due diligence og
projektudvikling for ejendomsudviklere, omdannelse af erhverv til boliger, nye ungdomsboliger m.v.
sbs rådgivning a/s ARKITEKTER OG INGENIØRER har gennem mange år specialiseret sig i renovering af den
ældre bygningsmasse inden for såvel erhvervsbyggeri som boliger, og har således opbygget bred erfaring på
et højt fagligt niveau. Læs mere på www.sbsby.dk

