ØstCom AS er Norges største firma innenfor områdesikring. Vi utfører alle typer bygge- og
anleggsoppdrag, med fokus på fysisk og elektronisk sikring. Vi er per i dag 50 ansatte og omsetter
for ca 65 millioner kroner. Vårt markedsområde er først og fremst Østlandet.

Prosjektleder støyskjermer
ØstCom AS er i vekst, og vi ønsker å tilknytte oss dyktige medarbeidere. Vi søker derfor en
prosjektleder med ambisjoner og ønske om faglig og personlig utvikling samt lyst til å delta i den
videre utvikling av bedriften. Du vil rapportere til daglig leder. .

Ansvar og oppgaver
•
•
•
•
•
*

Overordnet totalansvar for prosjektet fra start til overlevering.
Kalkulasjon og anbudsregning, produksjon, planlegging, styring og byggeplasskoordinering
Koordinering og styring av underentreprenører og leverandører.
Kontakt med byggherrer, myndigheter og rådgivere
Planlegge og koordinere oppgavene, samt følge opp på tidsforbruk og økonomi
Følge opp at kvalitets-, miljø- og sikkerhetskrav overholdes

Om deg
• Du er erfaren, har en solid faglig bakgrunn fra bygg- og anleggsbransjen, og vet hva som
skal til for å få et prosjekt til å følge planen.
• Du er nysgjerrig og har lyst til å se sakene i et nytt lys – uten å se bort fra realitetene.
• Du har økonomisk sans, gode samarbeidsevner og ikke minst forstår verdien av at alle
arbeider mot de samme mål.
• Du har et kjølig og systematisk overblikk, kombinert med en naturlig åpenhet.
• Du har gode datakunnskaper innen officeprogrammer (word, excel).
• Du er norsk eller svensk språklig, samt har gode språkkunnskaper på engelsk.
• Den perfekte kandidaten har stor erfaring med prosjektledelse, samt faglig bakgrunn fra
grunn- og betongarbeider, stål og elementmontasje samt tømring.

Vi tilbyr
•
•
•
•
•

100 % stilling med kontor på Kongsvinger
En selvstendig og ansvarsfull jobb blant gode kolleger
Gode muligheter for personlig utvikling
Muligheter for spennende opplevelser i en bedrift i vekst.
Lønn og ansettelsesvilkår som matcher dine kvalifikasjoner
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