Site Manager
Trives du med ansvar og ledelse, så søger PowerCon Site Manager til at lede byggepladser for
etablering af Europas største landstrømsprojekter.
Site Manager hos “Project Execution”
Du bliver ansvarlig for at lede og drive byggepladser på vegne af PowerCon. Du vil samarbejde med PowerCons egne
bidragsydere, såvel som eksterne entreprenører og lokale samarbejdspartnere.
Du indgår i en nyetableret afdeling, og vil referere direkte til Head of Project Execution. Herved får du en unik mulighed
for at bidrage til den grønne omstilling i samarbejdet med dine nye kolleger.
Du vil arbejde tæt sammen med vores Principal Project Manager og lede arbejdet med at etablere og drive byggepladser
i forbindelse med PowerCons projekter, her vil dine primære ansvarsområder være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejerskab for etablering og drift af byggeplads
Sikre et stærkt samarbejde med vores kunde
”Single Point of Contact” for kunde, eksterne- og PowerCons interne interessenter
Etablere og lede samarbejde mellem eksterne og interne parter
Site Project Management
Styring af entreprenører og underleverandører
Sikre korrekt leveret kvalitet
Etablere og sikre korrekte forhold i henhold til Health Safety & Environment
Rejseaktivitet på ca. 100 dage i relation til projektledelse og kundebesøg

Dine kvalifikationer
Teknisk baggrund eks. som konstruktør eller håndværker, gerne med en supplerende uddannelse indenfor HSE.
•
•
•

Min. 5-10 år praktisk erfaring med byggepladsledelse, gerne fra entreprenørbranchen
Erfaring fra havne- eller marinebyggeri
Sprogkundskaber indenfor dansk, engelsk og gerne tysk (eller andet sprog)

Din profil
Du trives med at tage ansvar og for at lede samarbejdet med andre, og desuden er du:
•
•
•
•
•
•

Naturligt samlingspunkt
Teknisk dygtig med sund nysgerrighed med ønske om at tilegne dig ny viden
Du trives med rejser og udlandsophold
Du trives med dynamik, og en omskiftelig og spændende hverdag
Engageret, udadvendt, relationsskabende og stærk kommunikator
Du sætter en ære i at levere kvalitet og tilfredse kunder

Hvad kan PowerCon tilbyde dig
Du bliver del af den grønne omstilling hos en virksomhed i rivende udvikling. Du involveres i udviklingen af
projekteksekvering, i en nyetableret afdeling, i samarbejde med nogle af branchens dygtigste kollegaer. Vi er mere end
80 medarbejdere, og vil i 2023 flytte til nyt domicil i Hobro, tæt på E45.
For spørgsmål og information om stillingen, kontakt gerne Head of Project Execution, Søren Bunch +45 2428 2690.
Ansøgninger skal sendes via Jobindex, og behandles løbende.

