P&E Fastighetspartner söker Byggprojektledare
Kalmar
Målet med tjänsten:
Som professionell byggprojektledare kommer du att vara stationerad på vårt huvudkontor i Kalmar. Du
kommer att ansvara för bygg- och fastighetsprojekt åt oss och våra kunder, vilket innebär allt från
investeringskalkyler, projektering och tidiga skeden till slutfört projekt med besiktning och driftsättning.
Dina arbetsuppgifter är varierande och några av dem är:
• Du tar fram investeringskalkyler för ny- eller ombyggnationer som input till uthyrning
• Du har helhetsansvar för projekten vilket innebär upprättande av projektkalkyler,
riskbedömningar, upprätta tidplaner och analyser
• Upphandling av konsulttjänster, entreprenörer och leverantörer
• Kommunikation och upprätthållande av goda relationer med kommuner, markägare och myndigheter
• Du är själv ansvarig för projekten och projektledning inom företaget.
• Arbetsområde är primärt sydöstra Sverige
Vi arbetar med fastighetsutveckling, förvaltning, uthyrning, ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning,
centrumledning och projektledning. Kommersiella lokaler, kontor, bostäder, logistik fastigheter mm.
Du rapporterar till Regionansvarig i Sydost.

Kvalifikationer:
• För dessa omväxlande uppgifter söker vi dig som har minst 5-10 års erfarenhet av fastighetsutveckling
och/eller byggprojektledning
• Erfarenhet från beställarorganisation, projektledningsfunktion eller entreprenadbolag
• Mycket god förståelse och kunskap för byggprocessen
• God marknadsmässig förståelse och god förmåga att kommunicera skriftligt såväl som muntligt

Personliga egenskaper:
• Stor vikt vid din personlighet, motivation och inställning till jobbet
• Du har förmåga att jobba hårt med energi och engagemang och avslutar det du påbörjat
• Du är ekonomiskt medveten och tillämpar affärsmässiga principer
• Du är en kreativ projektledartyp
• Du är trygg och stabil och kan skilja på det personliga och professionella
I den här tjänsten kommer du att få en möjlighet att påverka framtida affärsprojekt.
Ansökan:
Är rollen som byggprojektledare ditt nästa steg? Då hoppas vi höra ifrån dig snarast.
För att söka tjänsten maila ditt CV till info@@poefastighetspartner.se och bifoga gärna ett personligt
brev. Alla ansökningar behandlas löpande.
Har du några frågor kring tjänsten, vänligen kontakta Stefan Carlsson, 070-388 32 84.

