
Erfarne projektledere til førende 
grøn anlægsvirksomhed 

Som projektleder får du ansvaret 
for en række hoved- og fagentre-
priser samt for sagsstyringen 
og opfølgningen på de enkelte 
sager. 

En vigtig del af jobbet er ledelse 
og motivation af formænd og 
medarbejdere, og som projekt- 
leder arbejder du for, at medar-
bejderne trives i deres job.

Dine opgaver bliver at:
•  praktisere synlig ledelse og 

herigennem motivere og lede 
et antal formænd med hver 
deres team af medarbejdere

•  være ansvarlig for dine medar-
bejderes trivsel og sikre et 
godt arbejdsmiljø

•  køre sags- og økonomistyring  
på dine anlægsprojekter, her-
under sikre, at dine sager udfø-
res til den givne tid og økonomi

•  deltage i byggemøder og følge 
op på opgaver

•  lave beregninger på ekstra-
arbejde

•  have kundekontakt og skabe 
nyt netværk

•  forhandle kontrakter

Vi forventer, at du:
•  er uddannet jordbrugsteknolog, 

ingeniør eller lignende og har 
en del års erfaring fra branchen

•  har ledelseserfaring
•  arbejder selvstændigt, struk-

tureret og velorganiseret og 
har et naturligt stort overblik

•  er god til at følge opgaverne 
til dørs

•  er målrettet med et højt  
personligt drive og gennem-
slagskraft

•  ser muligheder frem for  
begrænsninger

•  behersker it til løsning af dine 
opgaver. Det er en fordel, at 
du er bekendt med Navision

Vi tilbyder dig:
•  samarbejde med engagerede 

kolleger med en god hold-ånd
•  et godt arbejdsklima i en  

meget udviklende virksomhed
•  en stor grad af frihed under 

ansvar og mulighed for både 
faglige og personlige udfordrin-
ger samt efteruddannelse

•  lønforhold, som modsvarer 
dine kvalifikationer og stillin-
gens krav

Yderligere oplysninger:
Vil du vide mere om stillingen, 
rettes henvendelse til regions-
chef Henrik Oppermann på 
M: 27 78 60 02.

Hvis du er interesseret i stillin-
gen, bedes du gå ind på:   
www.hededanmark.dk/job og ud-
fylde en elektronisk ansøgning; 
herunder vedhæfte ansøgning og 
cv. Din ansøgning skal være os i 
hænde senest den 3. maj 2015.

Skælskør Anlægsgartnere, som er en del af HedeDanmark, arbejder med en lang 
række spændende anlægsprojekter og er specialister i større og komplekse anlægs-
opgaver. Vi har stor aktivitet og søger derfor nye kolleger til vores dygtige team.

Skælskør Anlægsgartnere er en del af HedeDanmark. Skælskør Anlægsgartnere beskæftiger cirka 125 ansatte og udfører i dag en  
lang række opgaver inden for anlægsgartneri som bl.a. etablering af have- og parkanlæg og herunder belægninger, trapper, terrænmure, 
kloakering, beplantninger, græsplæner. Skælskør Anlægsgartnere har i dag mangeårige erfaringer i samarbejde med landskabsarkitekter, 
totalentreprenører og rådgivere på det grønne område. Få mere information på www.skag.dk og www.hededanmark.dk 


