
Erfaren entrepriseleder 
til styring af stor kontrakt 
på Vestsjælland

www.hededanmark.dk

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Med mere end 1.000 medarbejdere og en 
årlig omsætning på ca. 1,6 mia. kr. er vi Danmarks største og ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg 
samt det åbne rum i byerne. Vi er ejet af foreningen Det danske Hedeselskab, som arbejder for at fremme udviklingen af naturværdier og 
naturressourcer. 

HedeDanmark, Outdoor Facility  
Service søger entrepriseleder til 
ledelse af opgaver på statsvejnettet 
på Vestsjælland. Den primære opga-
ve vil være at styre HedeDanmarks 
kontrakt med Vejdirektoratet og at 
sikre et godt samarbejde omkring 
opgaven.

I kontrakten ligger hovedsageligt 
opgaver som grøn vedligehold, 
skiltning, beplantning og afvanding. 
Det bliver din opgave at have det 
store overblik over kontrakten og 
sikre, at den bliver opfyldt som  
aftalt. Det indebærer fx plan- 
lægning, ledelse, budgetstyring, 
kvalitetssikring, opfølgning med 
kunden og løbende optimering. 
Du vil få ansvaret for at lede både 
egne medarbejdere samt et antal 
underentreprenører.

Du vil referere til regionschefen
for region Sjælland og blive del af 
et velfungerende team bestående 
af driftsledere, administrative med-
arbejdere og driftsmedarbejdere. 
Du vil få kontorplads i Sorø, hvor 
vi har kontorfællesskab med  
kolleger fra de øvrige divisioner 
i HedeDanmark.

Dine opgaver bliver: 
�  planlægning og udførelse af 

entreprisen 

�  opfølgning og kvalitetssikring af 
det udførte arbejde

�  ledelse og udvikling af medarbej-
dere og underentreprenører 

�  optimering af opgaven
�  ansvar for sikkerhed og arbejds-

miljø på opgaven
�  kommunikation og samarbejde 

med kunden

Vi forventer, at du: 
�  har en relevant uddannelse 

fx skov- og landskabsingeniør, 
jordbrugsteknolog, ingeniør eller 
lignende

�  har erfaring med vejdrift og er 
vant til at styre større driftskon-
trakter 

�  er resultatorienteret og besidder 
god forretningssans 

�  har gode kommunikations- og 
samarbejdsevner

�  er superbruger af Microsoft 
Office-pakken og kan anvende 
andre it-baserede driftsløsninger 
fx Jobmanager

Vi tilbyder dig:
�  at blive en del af en stor,  

dynamisk og velkonsolideret 
virksomhed 

�  at blive en del af en virksomhed 
med stort fokus på faglig og 
personlig udvikling

�  et godt kollegialt fællesskab

�  et spændende job med stor 
indflydelse på egen hverdag

�  37 timer/uge, flekstid og løn efter 
kvalifikationer

Kontakt:
Har du spørgsmål til stillingen, 
er du velkommen til at kontakte 
regionschef Nicolai Haussmann på  
M: 40 34 78 48 (fra 3. august). 
Fra den 20. juli – 3. august kan du 
kontakte divisionsdirektør Søren Bo 
Johansen på M: 30 17 37 01.

Interesseret?
Du kan søge stillingen via  
www.hededanmark.dk/job ved at 
udfylde en elektronisk ansøgning 
og vedhæfte ansøgning og CV. 
Din ansøgning skal være os i hænde 
senest den 13. august 2015.

Vi forventer at afholde 1. samtale-
runde den 20. august og 2. samtale-
runde den 25. august 2015. 


