
Byggeleder
- Er du vores nye kollega

Profil

Vi leder efter engagerede og selvstændige 
kollegaer, der forstår selv at tage initiativ og 
ansvar. Du skal have en god social forståelse 
og kunne navigere rundt blandt både hånd-
værkere, entreprenører, rådgivere og bygherre. 
Du vil have til opgave at være byggeledelsens 
daglige øjne og øre ude på byggepladsen. Du 
skal have gennemslagskraft og kunne give klar 
besked, men samtidig motivere andre og skabe 
en god arbejdsstemning på byggepladsen. Du 
skal kunne holde flere bolde i luften på samme 
tid og kunne rykke på de aftaler og 
tidsfrister, der er aftalt. 

Du har arbejdet som byggeleder i en 
lignende stilling før

Du er selvstændig og ansvarsbevidst

Du har erfaring og kendskab til en 
byggeplads

Du er uddannet håndværker og har 
byggeteknisk erfaring

Du har kendskab til kvalitetssikring 
og programmer såsom AjourKS eller 
lignende programmer

Du er udadvendt, positiv og fleksibel

Kvalifikation og baggrund

+

+

+

+

+

+

For yderligere informationer om stillingen kan du kontakte Claus Gram Madsen 
på tlf.: +45 5181 6077 eller på e-mail: cgm@hk-byg.dk, eller Henrik Mørkholt på 
tlf.: +45 2160 7926 eller på e-mail: hm@hk-byg.dk.

Tiltrædelse snarest muligt.

Alle ansøgninger skal sendes til job@hk-byg.dk med teksten “Byggeleder” i 
emnefeltet.
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Arbejdspladsen

Vi har en ambition om en stadig vækst i de 
kommende år, hvilket samtidigt også stiller nye 
krav til styringen og ledelsen af vores forskellige 
byggesager. Vi har brug for fagligt stærke
personer, der kan indgå på vores team af 

HK Byg Entreprise A/S er en entreprenørvirksomhed, der er specialiseret i hoved- og
totalentreprise på Sjælland. Vi udfører renovering, ombygning og nybyg af bolig, eller 
erhvervsejendom. I dag har vi ca. 30 medarbejdere, hvoraf størstedelen beskæftiger sig
med de forskellige byggeprojekter.

projektledere med den daglige ledelse af vores 
byggesager. Vi har en flad struktur med en åben 
kommunikation og et samarbejde på tværs af 
organisationen, hvor frihed under eget ansvar 
spiller en central rolle i den måde vi arbejder på.

Om stillingen

HK Byg Entreprise søger en dedikeret og 
fagligt stærk byggeleder med erfaring inden 
for renovering, ombygning og / eller nybyg. 
Du vil indgå som en del af byggeledelsen og 
arbejde sammen med den ansvarlige

projektchef, samt sparre med den øvrige 
byggeledelse. Stillingen vil være koncentreret 
omkring den daglige ledelse og koordinering 
af de forskellige faggrupper på vores
byggesager. 

Byggeleder

Som byggeleder vil dine ansvarsområder bl.a. være (men ikke kun):

Koordinering af faggrupper.+
Opfølgning af arbejder.+
Gennemgang af det udførte arbejde.+
KS-registrering.+

Tilrettelæggelse af materialebestilling.+
Modtagerkontrol af leverancer.+
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Indretning af byggepladsen.+


