Söker du nya utmaningar? Villa Total Bygg söker Platschef

Arbetsbeskrivning
Har du några års erfarenhet som ledare, och av arbete i byggbranschen och söker nya utmaningar? Då har
vi en möjlighet för dig. Villa Total Bygg söker platschef med entreprenörsanda, starkt driv som gillar att
vara där det händer!
Hos VTB kommer du driva byggprojekt av lägenheter, samt nyproduktion av villor och flerfamiljshus.
Tillsammans med dina kollegor så du driver du och har totalansvar för projektplanering och ledning av
produktionen från byggstart till besiktning. Det innebär att du har ansvar för det tekniska genomförandet,
personal, arbetsmiljö, ekonomi och prognosuppföljning i projekten. Du rapporterar till
affärsområdeschefen och arbetar i team tillsammans med entreprenadingenjör och arbetsledare.

Du har ansvar att styra och leda underentreprenörer och föra dialog med slutkunden. Du arbetar
heltid ute på projekten men har interna stödresurser på kontoret i Järfälla där du även har din bas.
Vem är du?
Du som söker bör ha lämplig utbildning för rollen samt dokumenterad erfarenhet som platschef. Du får
gärna ha erfarenhet från olika befattningar och beräkningsprogram inom bygg. I rollen krävs att du har Bkörkort, datavana samt att du har lätt för att kommunicera på svenska.
För att trivas hos oss krävs att du är självständig, mål- och resultatfokuserad med en helhetssyn över
projekten och företagsverksamheten i stort. Du är verbal och har därför lätt att förmedla dina åsikter till
andra. Att du är noggrann och har ett brinnande engagemang ser vi som en självklarhet.
Vilka är vi?
Villa Total är ett bolag inom byggsektorn. Tack vare våra kunniga medarbetare som kombinerat med god
bygglogistik, ett strukturerat arbetssätt och goda inköpskanaler gör att vi lyckas med målsättningen att
hålla budget och tidplan till rätt kvalitet i företagets byggprojekt. VTB uppför kommersiella och offentliga

lokaler, samt utför stomkompletteringar. Tillsammans utvecklar vi stockholmsregionen.
http://villatotalbygg.se/

Kontaktperson
Denna rekrytering ansvarar vi själva för inom Villa Total och skicka in din ansökan snarast till,
info@villatotal.se, men inte senare än 12 augusti. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan
komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor kring tjänsten kontakta HR-ansvarig, Ulrika E Lanzén på tel. 070-662 13 61.
Välkommen med din ansökan!

