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.

ARBETSLEDARE
Rollen
Som arbetsledare på vår entreprenadavdelning driver och leder du arbetet ute på
arbetsplatsen. Du ansvarar för projektets genomförande tillsammans med platschef från
uppstart till överlämnande. Som arbetsledare ansvarar du för arbetsledning för våra
hanterare, kontakten med underleverantörer, tidplaner, viss äta-hantering och arbetsmiljö.

Det är en bred roll med planering som viktigaste ingrediens. Projekten du kommer att
arbeta i varierar i storlek och komplexitet – vi försöker i möjligaste mån anpassa vem som
arbetar med vilket bygge och med vilken PC efter kunskap och erfarenhet. Oavsett vilket
projekt du arbetar i är det kvalitet, arbetsmiljö och planering som är viktigast.
Vem är du?
För att trivas i rollen som arbetsledare hos oss är du en fena på att planera. Du är van att
jobba efter tidplaner och att göra arbetsberedningar. Detta sitter i din ryggrad.

Vi ser att du har byggteknisk utbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet. I denna
roll kräver vi minst 3-5 års erfarenhet som arbetsledare inom byggproduktion. Vidare ser vi
att du har goda ledaregenskaper och kan arbeta självständigt samt att du har förmåga att
skapa förtroende för såväl medarbetare, beställare och UE.
Vad har vi att erbjuda?
Vi är en platt och flexibel organisation med korta beslutsvägar, högt i tak och med öppen
kommunikation. Det som också utmärker sig hos oss är att möjligheterna finns nära till
hands för den som har mycket att ge och vill utvecklas både på ett personligt och
arbetsrelaterat plan. Vi erbjuder egenutvecklat ledarskapsprogram och individuell coachning
kontinuerligt och ser detta som en stor del i att bibehålla den kultur och de värderingar som
finns i bolaget.

Rollen är stationerad i Jönköping.
Intervjuer sker löpande. Skicka din ansökan till elin.westerlund@bluewall.se.
Tel: 0702746671

