CaPa Entreprise A/S søger byggeleder med en tømrermesterfunktion. Udover at være byggeleder på
enkelte sager, skal du beregne sager, arbejde med salg (du må gerne have et godt netværk som kan tilføre
nye kunder til virksomheden) og udvikle virksomheden. Vi beskæftiger i dag 25 medarbejdere, på kontoret
er der ud over dig 1 bogholder, 1 byggeleder/beregner og 1 medarbejder med en multifunktion, som tager
sig af personaleledelse og nyansættelser (annoncering, samtaler, kontrakter m.m.), har ansvaret for
lærlinge, biler, værktøj, løn, virksomhedens økonomi, kontakt til leverandører og underentreprenører, øvrig
drift af virksomheden samt hjælper til at starte sager op i form af at søge tilladelser, lave KS klart og
lignende. Så du har stor opbakning fra kontoret og har et godt hold af tømrere i ryggen. Vi forventer at
vækste med 10 mand det kommende år og har en god ordrebog, vi har primært erhverskunder.
Vi forventer at du:
-

Er uddannet tømrer, gerne med en overbygning
Er erfaren byggeleder/beregner
Kan arbejde med salg
Kan arbejde med mange forskellige opgaver uden at tabe overblikket
Kan samarbejde med både håndværkere og direktører
Tager ansvar for at udvikle virksomeden
Har indsigt i at drive virksomhed, og er god til at løse problemer

Vi tilbyder:
-

En spændende og alsidig stilling du selv er med til at forme
En hverdag som du selv planlægger
Et uformelt arbejdsmiljø med vægt på trivsel
Lønniveau på 45.000 kr. samt pension og bil
Mulighed for at få medarbejderaktier

Firmaet er beliggende i dejlige omgivelser i Strøby. Udover at have fokus på en sund økonomi, lægger vi
vægt på at alle medarbejdere trives i firmaet og afholder diverse sociale arrangementer. Vi har ikke stor
udskiftning i personalegruppen og vi lægger vægt på at ansætte blivende medarbejder.
Ansøgningen sendes til: lars@capabyg.dk Mrk.: Tømrermester. Ansøgningen skal være os i hænde senest
onsdag den 26/3 2016 kl. 10. Samtaler holdes ugen efter. Hvis du bliver valgt til stillingen vil vi indhente
reference, du vil selvfølgelig blive orienteret først.

