Projektchef till Mälarvillan
Mälarvillan är vår regions största husleverantör med lokal tillverkning sedan 1994, och vi
fortsätter att växa, bl a genom etablering under 2018 i Örebro. Rollen som projektchef är
en nyckelroll för att vi skall fortsätta att ha nöjda kunder och för att säkerställa företagets
resultat.

Vem är du som vi letar efter?

Vad innebär rollen?

Har du erfarenhet från att ha jobbat som underentreprenör i någon form eller har jobbat
med projektekonomi är det meriterande.
För att lyckas och trivas som projektchef hos
oss på Mälarvillan är du positiv, drivande, ambitiös och framförallt kundfokuserad.

Som projektchef ansvarar du och dina medarbetare för samtliga våra projekt, från det
att objekt är sålda fram tills kunderna flyttar
in i sina nya hem inklusive alla eftermarknadsfrågor och val av underentreprenörer samt
ekonomiska avstämningar.

Vi söker dig som har relevant utbildning, gärna akademisk, eller motsvarande kompetens
för arbetet. Du är väl förtrogen med byggbranschen och dess processer och har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, helst i
en arbetsledande position.

Som person är du vänlig och lyhörd och då
Du och dina medarbetare ansvarar för tid, du har många kontaktytor är du duktig på
kvalitet och kostnad i projekten inklusive upp- att samarbeta och kommunicera med andra
handling och samordning av våra underen- personer.
treprenörer. Ni driver och leder byggnadsprocessen för flera parallella projekt samtidigt. Vi erbjuder dig ett utmanande arbete i en poTillsammans med övriga medarbetare i pro- sitiv miljö, omgiven av kollegor med stor komjektteamet säkerställer ni att ett husprojekt petens. Vi är ett växande och lönsamt företag
med entreprenörsanda och stora ambitioner
levereras i tid och med rätt specifikation.
för framtiden.
Du och ditt inköppsteam ansvarar även för
vilka leverantörer Mälarvillan väljer och för att Mälarvillan har korta beslutsvägar, många
Mälarvillan har ett konkurrenskraftigt inköps- nöjda kunder, trevliga medarbetare och jobbar på en spännande marknad med många
pris.
möjligheter.
Tillsammans med produktionschefen ansvarar du för produktionsplaneringen, d v s att Låter detta intressant för dig?
prioritera vilka hus vi tillverkar vid vilken tid- Välkommen med din ansökan. Urval sker löpunkt.
pande.
Din ansökan mailar du till
Inom Mälarvillan jobbar vi inom kundteam, andreas.nordbrandt@malarvillan.se
och du har ett övergripande ansvar för att eller skicka till
teamen är bemannade och att de arbetar på Mälarvillan AB, Sjöhagsvägen 6, 72132 Västerett effektivt sätt.
ås.
Denna chefsposition är en del av Mälarvillans Frågor om tjänsten besvaras gärna av
ledningsgrupp och är en nyckelperson för fö- Andreas Nordbrandt, VD på Mälarvillan AB på
retaget.
070 – 650 70 82

www.malarvillan.se

