Blue Wall Construction AB startades 2005 med drivkraften att vara annorlunda och tillföra något nytt bland
byggföretagen i Jönköping. Vi är ett lokalt byggföretag med verksamhet i Jönköping samt Borås och har en
omsättning på ca 350 mkr och ca 100 st anställda. 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.

ARBETSCHEF
Tjänsten
Som Arbetschef för vår Entreprenadavdelning i Jönköping har du ett helhetsansvar
vilket innebär att du ansvarar för marknadsbearbetning, forma affärer och lansera idéer
till kunderna. Samt för att bibehålla och utveckla befintliga kundrelationer och
affärsmöjligheter i projekten men även se nya affärsmöjligheter. Du hanterar affärer
mot kund, optimerar dina projekt och driver samtidigt ett fungerande ledarskap. Du
har ett övergripande ansvar för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, personal och ekonomi för
tilldelade projekt samt för att leda verksamheten mot uppsatta mål. Befattningen
innebär affärs- och produktionsansvar.

Din organisation ansvarar för hela processen från anbud till överlämnat projekt. I din
grupp ingår Projektingenjörer och Platschefer som i sin tur leder Arbetsledare och
Yrkesarbetare.
Du rapporterar direkt till VD och ingår i bolagets Ledningsgrupp.
Din profil
Du är byggnadsingenjör och har flera års erfarenhet från liknande roll i byggbranschen
(med ett omsättningsansvar på minst 100 MSEK). Du har dokumenterad erfarenhet av
att framgångsrikt leda parallella projekt med helhetsansvar och mycket god
marknadskännedom med goda kundrelationer. Du är en framgångsrik ledare som ger
rätt förutsättningar för dina medarbetare att utföra sina uppdrag och du skapar
engagemang samt delaktighet genom god kommunikation.

Möjligheter
Vi erbjuder dig utvecklande och stimulerande arbete i en verksamhet med tydliga
värderingar, ett stort medarbetarengageman och ett starkt fokus på kundens behov.
Vi har genom året satsat mycket på att lyfta vårt eget folk och det är något vi vill
fortsätta göra och därför är ledarskapsutveckling viktigt för oss. Detta gör vi genom
vår egen skola – Blue School. Som ett fortsatt led i den personliga utvecklingen hos
våra medarbetare erbjuder vi samtliga tjänstemän personliga coachsamtal med en
diplomerad coach.

Intervjuer sker löpande. Skicka din ansökan till elin.westerlund@bluewall.se. Vid
frågor 0702-746671
Vi värnar om din integritet och dina personuppgifter behandlas i enlighet med Blue
Wall ABs integritetspolicy.

