Projektledare med ansvar för marknadsområde lägenheter
Reformhus har som ambition att bli Sveriges ledande leverantör av energieffektiva villor och lägenheter. Vi har
expanderat kraftigt sedan nuvarande ägare tog över 2015 och vår tillväxtresa fortsätter nu i nya rationella lokaler. Vi är
stolta över vårt unika byggsystem där väggar utan köldbryggor prefabriceras i vår fabrik, för att sedan monteras på
byggplatser runt om i Sverige.
Vi delar nu upp vår verksamhet i ett marknadsområde för villor och ett marknadsområde för lägenheter, och söker
därför en driven projektledare som ansvarig för marknadsområde lägenheter.

Vad förväntas av Dig?
Du kommer att ansvara för hela flödet från start till mål. Det innefattar försäljning i form av kalkylering, offert och
diskussion med kund om bästa lösningar gällande utformning och inredning. Du leder och koordinerar byggprojektet i
alla dess skeden och har kontaktytor både internt och externt med kunder, entreprenörer och fabrik. Arbetet innebär
även att styra projekt mot fastställda kostnads- och tidsmål samt att säkerställa kvalitén på byggnationen i enlighet med
våra riktlinjer. Det ingår också i rollen att förhandla och skriva avtal med underentreprenörer, inköp av
inredningsmaterial samt att hantera ärenden som rör eftermarknad.
Passar Du in?
Vi söker Dig som är van att självständigt driva projekt inom byggnation, har god struktur och är mån om att få en nöjd
kund. Tjänsten innebär en stor variation av arbetsuppgifter och framförallt mycket kontakter, vilket ställer stora krav på
din förmåga till god kommunikation. Är du en noggrann och effektiv administratör som kan utrycka dig i tal och skrift
har du förutsättningar för att göra ett bra arbete. Byggteknisk utbildning eller likvärdig erfarenhet är meriterande. Du
bör ha utpräglade ledaregenskaper och visa tydlighet och fasthet i de projekt du ansvarar för. Och så ska Du brinna för
att utveckla och bygga moderna och väl fungerande bostäder.
Vårt erbjudande!
Vi erbjuder ett fritt och ansvarsfullt arbete i moderna och fräscha lokaler i Hässleholm. Vi har ett gott rykte och ett nära
samarbete med både kunder och leverantörer. Stämningen är familjär och det höga tempot står inte i vägen för glada
skratt och trivsamma dagar med duktiga kollegor. Vi utbildar gärna våra medarbetare och vi uppmanar alla att komma
med förslag på förbättringar. Organisation är okomplicerad och prestigelös där samtliga medarbetare utgör viktiga
kuggar. Vi arbetar aktivt för jämställdhet och möter alla med respekt. Vår prognos för kommande år ser mycket bra ut
och det finns goda möjligheter att göra karriär och bidra till tillväxt och framgång. Välkommen till Reformhus!
Information och ansökan
Låter det här som en tjänst som passar dig? Tveka då inte att skicka in ditt CV och ett personligt brev. Ansökan och
frågor rörande tjänsten skickas till VD Stefan Sigesgård på mejl stefan.sigesgard@reformhus.se. Du är även
välkommen att ringa Stefan på 070-796 12 20. Sista ansökningsdag är fredag den 15 februari, men sök redan idag då
urval sker löpande.
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