Jobopslag
Projektleder – Region Syd
Vil du ind i en branche, som gør noget godt for klimaet?
Norisol beskæftiger sig primært med teknisk isolering af procesanlæg, men har også en god position i områderne
skibsaptering, facadeentrepriser samt udlejning af specialstilladser.
Vi leder efter en dygtig projektleder, gerne med erfaring inden for branchen, der motiveres af selvstændige opgaver
og som har et personligt drive til at skabe resultater.
Hovedopgaver og ansvarsområder:










Ansættelse og afskedigelse af timelønnet personale
Sikre forsvarlig projektstyring herunder planlægning, tidsregistrering mv.
Opfølgning af projekterne på pladsen, herunder koordinering med evt. formænd
Sikre at maskiner og værktøj er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og bedst egnet til opgaverne
Sikre at alt arbejde udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og efter regler/vejledninger
Deltageles i prisforhandling med leverandører og underentreprenører
Sikre at gældende forretningsgange, processer og bemyndigelsesregler overholdes
Være proaktiv/opsøgende ift. nye opgaver
Være en god ambassadør for Norisol og sikre at vores gode relation til kunden fastholdes og udbygges

Om dig
Din baggrund kunne være relevant erfaring fra et firma med teknisk isolering eller energioptimering, men det kunne
også være en baggrund fra et tømrer-, ventilations- eller VVS-firma. Erfaring med projektledelse og styring af timelønnede er en nødvendighed.
Herudover lægger vi vægt på, at du som person:









Er en dygtig og målorienteret leder
Er udadvendt og serviceorienteret
Har en resultatorienteret tilgang til dit arbejde
Har gode kommunikationsevner
Motiveres ved arbejdet med at skabe en bedre hverdag for kollegerne
Er vant til at etablere og vedligeholde gode arbejdsrelationer
Er indstillet på at fleksibilitet går begge veje
Bidrager til at fastholde Norisol-kulturen

Vi tilbyder







Et selvstændigt og ansvarsfuldt job som en del af et engageret og professionelt område
Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
Muligheder for spændende udfordringer i en virksomhed præget af forandringer og stor fremgang
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt i forhold til dine kvalifikationer og erfaring
Et godt arbejdsmiljø og de bedste kolleger i branchen
Sundhedsforsikring

Jobopslag
Vi er en større stabil virksomhed, som har fejret 40 års jubilæum. Vi er stolte af vores store medarbejder tilfredshed
og loyalitet og at alle bidrager positivt til at fastholde vores Norisol-kultur. Og det har vi kun opnået ved at tilbyde
gode arbejdsforhold. Vi er også stolte af at have gode faste kunder som bruger os igen og igen.
Din daglige arbejdsplads vil være med udgangspunkt i Fredericia. Vores hovedkontor ligger på Mileparken i Skovlunde,
men vi har afdelinger i Skælskør, Fredericia og Frederikshavn, og vi gør meget ud af at skabe relationer på tværs af
organisationen.
Ansøgning:
Har stillingsopslaget fanget din interesse beder vi dig sende en mail til: job@norisol.com.
Og har du spørgsmål til stillingen kan du ringe til Direktør Region Syd Torben Molme på mobil 2525 9200 eller maile på
tomo@norisol.com.

Om Norisol
Norisol er en førende service- og entreprenørvirksomhed, der inden for energi, industri, marine og byggesektoren bidrager til høj værdiskabelse hos
vores kunder. Dette sker gennem levering af konkurrencekraftige totalløsninger, som bl.a. reducerer energiforbruget og nedbringer den globale
opvarmning. Vores discipliner består bl.a. af teknisk isolering, stillads, facadeentrepriser og interiørløsninger.
Vi arbejder offshore og onshore inden for olie- og gasindustrien, på skibsværfter, raffinaderier og kraftværker. Endvidere for medicinalindustrien,
levnedsmiddelindustrien og bygge- og anlægsbranchen.
Norisol har afdelinger i både Danmark og Sverige og beskæftiger ca. 700 medarbejdere. www.norisol.com

