Projektleder og entrepriseleder til PAHN Beton A/S
Vores vedvarende vækst og udvikling betyder, at vi søger endnu en entrepriseleder og projektleder til BKH
Gruppens betonselskab.
Pahn Beton A/S er entreprenør og leverer in situ beton støbearbejder. Virksomheden har kontor i Greve og
har tæt samarbejde med de øvrige selskaber i BKH Gruppen.
Vi er et fælleskab!
Drømmer du om et arbejdsmiljø, der summer af engagement, nytænkning og høj kvalitet, og hvor
optimering, samarbejde og kommunikation har fokus og prioritet hver dag? Så er dette job måske noget for
dig.
Hos os er udvikling noget, vi gør via medarbejderne i virksomheden for at skabe muligheder for vores
kunder, medarbejdere og for virksomheden.
For vores kunder er det muligheden for sammen med os at tænke alternative og bedre løsninger, for vores
medarbejdere er det muligheden for at påvirke beslutninger og få ansvar, og for virksomheden er det
muligheden for at gå forrest og blive større samtidig med, at vi fastholder vores ordentlighed og
professionalisme.
Det er din hverdag som projektleder og entrepriseleder i Pahn Beton.
Vi dyrker at arbejde med betonopgaver!
Kender du det? Det er sjovt, når det kræver tekniske kompetence og godt samarbejde for at opnå en positiv
arbejdsdag. Vi ved, at vi er bedre sammen end hver for sig og derfor står der altid en kollega klar til at
hjælpe.
Hver gang vi vinder et projekt, er vi stolte, og gør alt, hvad der ligger i vores magt – og inden for den
økonomiske ramme – for at gøre kunden glad, og måske endda positiv overrasket.

Vi er tæt på driften for at sikre effektiv produktion og vi er tæt på vores kunder fordi vi gerne vil udvikle
relationen.
Det er dit ansvar som projektleder og som entrepriseleder.
Vi kan tilbyde dig:







En spændende hverdag, med ansvar og udfordringer.
Mulighed for indflydelse på arbejdsgange og procedurer.
Mulighed for at udvikle dig i jobbet.
En lærende og inddragende organisation.
Et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til smil og man er tæt på beslutningerne.
Løn efter kvalifikationer, pension og sundhedsordning

Vil du excellere i betonentrepriser?
Så lad os høre fra dig snarest. Send cv og ansøgning til job@bkh.dk. Vi behandler henvendelser løbende.
Spørgsmål kan rettes til Direktør Verner Tønning på 9135 6110 eller HR manager Line Andersen på 3062
4499
BKH Gruppen er en koncern af virksomheder, der varetager opgaver indenfor jord, beton, kloak, belægning
og gartnerarbejde. Projekterne ligger i Storkøbenhavn, det øvrige Sjælland samt Lolland – Falster.
Koncernen har i dag omkring 160 medarbejdere og er i fuld gang med at implementere en vækststrategi,
der betyder flere arbejdspladser, flere virksomheder og flere ydelser til vores kunder.

