Arbeta på HYREX AB
Vi söker 2 projektledare, en för placering på depå Syd i Norsborg
samt en för placering på depå Norr i Arlandastad.
För rätt person kan ev. bostad tillhandahållas.
Som projektledare ansvarar du för kalkyl, beräkningar, offertarbete
samt planering, utförande och resultat för tilldelade projekt. Projektledaren är också ansvarig för projektekonomin samt den löpande
kundkontakten. Du rapporterar till VD.
I tjänsten ingår:
yy Upprättande av beräknings- och kalkylunderlag samt offerter.
yy Att planera varje nystart samt upprätta tid och leveransplan.
yy Resultat- samt utförandeansvar för tilldelade projekt.
yy Deltagande i start- respektive slutmöte med arbetsledare och
kund.
yy Ansvar för att säkerställa att erforderlig data uppdateras med
dagliga rapporter kring utfört arbete per projekt samt att dagbok
fylls i.
yy Upprättande av prognos för innevarande och kommande månad.
yy Ansvar för att säkerställa att ÄTA-arbeten fångas upp och förankras med kund.
yy Att säkerställa projektet i enlighet med fastslagna policyer.
yy Att säkerställa rätt fakturering varje månad inklusive pågående
arbeten.
yy Att arbetsleda arbetsledare.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att driva och ansvara för
projekt, gärna inom ställningsbranschen men detta är inget krav. Kanske har du arbetat inom en närliggande bransch såsom bygg/industri/

el/ventilation och där framgångsrikt både haft ansvar för resultat
samt kundkontakt. Du har kanske haft personalansvar i tidigare roller
alternativt är du van vid att arbetsleda anställda och underentreprenörer. Ett krav är att du arbetat med och haft ansvar för budget, och
projektuppföljning. Det är även meriterande om du har stort datakunnande samt kunskaper i CAD.
Vidare tror vi att du har minst gymnasieutbildning samt kunskaper
i entreprenadjuridik, logistik och ekonomi för projektuppföljning.
Har du kompetens inom branschen är det en stor fördel, du kommer
annars att bli erbjuden utbildning av HYREX i detta. Du kan uttrycka
dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt och har god nivå på
muntlig engelska.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker efter en
Projektledare med god ledarförmåga, du har en väl utpräglad affärsmässighet, ett gott sunt förnuft, sunda värderingar och även vinnarinstinkt. Vidare har du en god social kompetens och förståelse för
hur man arbetar genom andra, du är bekväm i din ledarroll och drivs
av att utveckla och effektivisera arbetet samtidigt som du sprider glädje och motivation. Framförallt är du serviceorienterad och drivs av att
stötta både medarbetare och kunder.
Välkommen till Hyrex AB, en arbetsgivare som bryr sig.
Skicka din ansökan till info@hyrex.nu

