VI SÖKER EN
BYGGPROJEKTLEDARE
Dala Vatten och Avfall AB står inför stora utmaningar med större bygg- och
investeringsprojekt. Vi söker nu en kvalificerad och driven byggprojektledare
som kan ta ett totalansvar för olika typer av byggprojekt.

Arbetsuppgifter

Dala Vatten och Avfall AB är ett
regionalt VA- och avfallsbolag i
Dalarna som ägs av kommunerna
Gagnef, Leksand, Rättvik och
Vansbro.

Som företagets byggprojektledare ansvarar du för större om- och
nybyggnationer, till exempel på reningsverk och återvinningscentraler. I
rollen ingår att besluta om form för projektgenomförande, val av konsulter
och entreprenadform. Du etablerar kontakten med myndigheter och byggentreprenörer, leder möten och samordnar projektens aktiviteter på bästa
tänkbara sätt. Du ser till att resultat levereras enligt uppsatta mål och
rapporterar direkt till VD.

Vår uppgift är att ta hand om avfallet
som uppstår i dessa kommuner samt
förse invånarna med dricksvatten och
avloppsvattenrening.

I tjänsten ingår även att vara ansvarig för de upphandlingar som görs inom
Dala Vatten och Avfall AB, vilket innebär att du är kontaktperson och
expertstöd i upphandlingsfrågor för både Avfalls- och VA-verksamheten.

Huvudkontor med kundservice är
beläget i nya lokaler i Leksand.

Rollen som byggprojektledare ställer höga krav på självständighet, handlingskraft och god kommunikation. Att du har ett strukturerat arbetssätt,
är drivande, har god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa goda
relationer är egenskaper som vi värdesätter och som du kommer ha nytta av
i ditt arbete.

Vi erbjuder ett omväxlande arbete
och en attraktiv arbetsplats, där
medarbetarna verkligen trivs!
Välkommen med din ansökan.

Egenskaper

Eftersom en del av arbetet innebär att utforma underlag inför upphandlingar,
skriva projektdokumentation och kommunicera med projektens olika parter
krävs det att du kan formulera dig väl på svenska i tal och skrift.

Utbildning och erfarenhet

ANSÖKAN
Vi samarbetar med Sprint i denna
rekrytering.
Ansök via www.sprint.se
senast 28 februari 2016.

Vi vill att du har erfarenhet av liknande kvalificerade arbetsuppgifter inom
byggbranschen och att du har en ingenjörsexamen inom byggteknik eller
likvärdigt. Det är viktigt att du har kunskaper om lagstiftning och
bestämmelser kring byggnation samt är van att leda större byggprojekt.
Söker du ett arbete med stor möjlighet att påverka och forma ditt
ansvarsområde så kan det här vara rätt jobb för dig.
Vill du veta mer? Kontakta Ulf Alexandersson, 070-260 50 00, på Sprint som
vi samarbetar med i denna rekrytering. Ansök via annonsen på sprint.se
senast 28 februari 2016.
Vi har valt våra marknadsföringskanaler i denna rekrytering och
undanber oss samtal från annonssäljare och rekryteringsfirmor.
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