Vi søker etter prosjektleder.
Som prosjektleder bidrar du i og følger prosjektene fra tilbudskalkulasjon,
prosjektering og planlegging, til utførelse og ferdigstilling.
Oppfølging og ledelse av prosjektet og prosjektteamet er en viktig oppgave, men kundebehandling
og kundeoppfølging inngår også i arbeidsoppgavene.
Arbeidsoppgaver og ansvar vil kunne tilpasses aktuell kandidats kompetanse,
erfaring, personlige egenskaper og ambisjoner.

Prosjektleder
Arbeidsoppgaver:

• Ansvarlig for organisering og gjennomføring av prosjekter.
• Sikre god økonomi i egne prosjekter. I dette inngår kalkulasjon, tilbud, budsjettplan, fakturering, tilleggsarbeid, innkjøp av
materiell og utstyr, bemanning, HMS og resultatansvar.
• Aktivt delta på bygge-, fremdrifts- og prosjekteringsmøter med kunder, byggherre og rådgivende ingeniører.
• Finne gode tekniske løsninger for byggherre.
• FDV og dokumentasjon
• Utarbeiding av tilbud
• Aktiv deltagelse i selskapets utvikling
Ønskede kvalifikasjoner:
• Høyere elektroteknisk utdannelse (bachelor / teknisk fagskole)
• Helst 3-5 års erfaring som prosjektleder innenfor elektro.
• Skriftlig og muntlig nordisk språk
• Minimum 3 års erfaring som bas - anleggsleder på byggeplass
• Erfaring og kompetanse kompensere for formell utdannelse
Nødvendige kvalifikasjoner er:
• Fagbrev elektromontør Gr. L
• Du må beherske norsk både muntlig og skriftlig
• Førerkort kl. B
Vi kan tilby:
• Egen servicebil
• Stilling i en solid bedrift med høyt kvalifiserte kolleger
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser
• Gunstige pensjons- og utvidet forsikringsordninger (AFP og OTP)
• Firma telefon
• Firmahytte
• En trygg arbeidsplass
• Godt og sosialt arbeidsmiljø
• Påvirkningsmuligheter
Elektrogruppen Moer er i dag lokalisert med hovedkontor Tønsberg med egen avdeling på Revetal, samt egne selskaper i Sandefjord, Horten og på
Tjøme. Totalt sett er vi inkludert administrasjon, montører og lærlinger 65 ansatte og har en omsetning på mellom 70-80 mill.
Vi leverer alle typer sterk- og svakstrøms installasjoner både for det profesjonelle og private markedet.
Prosjektavdelingen i Tønsberg tar seg av større prosjekter innenfor industri, butikk og offentlige bygg, som nybygg og tilbygg.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med:
Sandefjord: Bjørn Erik Sparre
450 15 011
Tønsberg/Revetal: Rune Hansen 450 15 001

Horten: Jørgen Holt		
Tjøme: Steinar Berfendal

450 15 012
481 60 390

