Blue Wall Construction AB startades 2005 med drivkraften att vara annorlunda och tillföra något nytt bland
byggföretagen i Jönköping. Vi är det lokala byggbolaget med verksamhet I Jönköpings kommun med omnejd. Vår
vision är att vara det mest attraktiva företaget att göra affärer med och att vara anställd i och vårt mål är att ge
våra kunder högsta möjliga kvalitet och service samt maximalt utfall i sin investering. Med 60anställda och en
omsättning på ca. 350 Mkr ser vi oss själva som ”det lilla byggbolaget i det stora sammanhanget”.

ÄR DU VÅR NYA
ENTPREPRENADCHEF?
Har du god ledarskapsförmåga med ett coachande och värderingsstyrt
förhållningssätt? Vill du vara med och leda vår entreprenadverksamhet och få en
betydande och central roll i bolaget? Brinner du även för samverkan,
relationsbyggande och strategiskt arbete? Då är det dig vi söker!
Som entreprenadchef hos oss har du huvudansvar för dina projekt gällande
planering, produktionsstyrning och ekonomi där du har understöd av Platschefer för
de specifika projekten. I rollen som Entreprenadchef rapporterar du till VD och deltar
i företagets ledningsgrupp.
Arbetsuppgifter
- Säkerställa att projektering och produktion bedrivs med rätt förutsättningar samt
rätt resurser och kompetens för att uppnå satta mål och tillförsäkra en långsiktig
lönsamhet.
- Upprätta budget och genomföra prognosarbete, ta fram projektmål, tidplan och
handlingsplan samt följa upp dessa.
- Månadsvis rapportering till VD avseende projektets utförande omfattande tid,
ekonomi, bemanning och arbetsmiljö.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som Entreprenadchef, alternativt dig som är
en erfaren och driven Platschef och vill utvecklas vidare. Vi ser med fördel en
kandidat som är sprungen ur produktionen och har god praktisk erfarenhet från
byggbranschen.
Du har god datorvana och goda kunskaper inom entreprenadjuridik och
tidplaneringsverktyg. För denna tjänst krävs en kunskapsnivå motsvarande
ingenjörsutbildning, alternativt förvärv av motsvarade kunskaper genom flerårig
branschyrkeserfarenhet. B-körkort är ett krav.

För att lyckas i rollen som Entreprenadchef är det viktigt att du trivs i mötet med andra
människor samt att du har förmågan att skapa långsiktiga relationer - både inom och
utanför organisationen. Som person är du lugn och metodisk och besitter förmågan att
se helheten i din verksamhet då du ansvarar för många olika områden i projekten. Du
har tidigare erfarenhet av rollen som ledare samt ett genuint intresse för att motivera
och utveckla medarbetare genom att involvera dem i projektet.
För oss är det viktigt att alla som arbetar hos oss står bakom Blue Wall Constructions
värderingar, Långsiktighet, Utveckling och Engagemang och har förmåga att driva dessa
frågor tillsammans med sina kollegor.
Möjligheter
Hos Blue Wall Construction erbjuds du ett utvecklande och stimulerande arbete i en
verksamhet med väldigt tydliga värderingar, ett unikt medarbetarengagemang, en
smittande entusiasm och ett starkt fokus på kundens behov. För oss är ledarskapet
viktigt och du erbjuds ledarskapsutbildningar med tillhörande coachsamtal via vår
interna skola Blue School.
Urval sker löpande. Vi gör denna rekrytering tillsammans med vårt moderbolag
Proficore AB. Skicka din ansökan till elin@proficore.se
Vi värnar om din integritet och dina personuppgifter behandlas i enlighet med Blue
Wall Construction ABs integritetspolicy.

