Anlægsingeniør | Projektering og projektledelse | SlothMøller – Sønderborg
eller Århus
Trives du med udfordrende og varierede opgaver indenfor anlægsprojekter? SlothMøller har travlt og søger
derfor en ny kollega, så kunne du tænke dig at arbejde i et miljø med gode kolleger, som altid er klar til at bakke
dig op, så er dette nok jobbet for dig.
Jobbet hos SlothMøller
Som projektleder skal du arbejde med egne sager i tæt samarbejde med kunden, som primært består af
kommuner og forsyningsselskaber. For at blive en succes i jobbet dyrker du dit netværk og bidrager med
akkvisitionsarbejdet i samarbejde med kolleger og ledelse.
Afhængig af din bopæl, vil du kunne arbejde enten fra afdelingen i Århus eller i Sønderborg.
Se vores anlægsreferencer her.
Din profil
•
•
•

Uddannet anlægsingeniør med stærk faglig ballast og erfaring med primært vejprojektering og øvrig
anlægsprojektering
Gerne erfaring med projektledelse
Gerne erfaring med byggeledelse og tilsyn

Som projektleder tager du ansvar fra dine egne opgaver og løser disse fra start til slut.

Du tilbydes
Hos SlothMøller tilbydes vide rammer for at tilgodese dine ønsker til egen udvikling. Virksomheden er
værdibaseret og arbejder overordnet med, at sætte kunden i centrum og internt udvises respekt og tillid til
hinanden.
SlothMøllers værdier er: Samarbejde i gensidig tillid – Reaktionsevne – Fleksibilitet - Høj forretningsetik - Højt
vidensniveau – Kreativitet – Attraktiv arbejdsplads.

Passer firmaets værdier til dig?
Interesseret?
Rekrutteringsprocessen varetages af CAD Kompagniet A/S. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte Charlotte Kjær Knudsen på tlf.: 5371 9007.
Ansøgningsfrist: snarest
Bemærk, der indkaldes løbende kandidater, og vi ansætter, når den rette er fundet. Alle henvendelser
behandles fortroligt. Ansøgning og CV skal sendes til: ckn@cadkompagniet.dk – mrk. ”SlothMøller Anlægsingeniør”.
Om SlothMøller
SlothMøller har 30 - 40 dygtige medarbejdere fordelt på vores afdelinger i Aarhus og Sønderborg.
SlothMøller prioriterer et værdiskabende og kreativt arbejdsmiljø, hvor sammenhold vægtes højt og hvor der
lægges vægt på gensidig tillid.
CAD Kompagniet A/S
CAD Kompagniet A/S har eksisteret siden 1986 og er specialister indenfor rekruttering, search og vikarløsninger af
tekniske specialister og ledere.

