
Byggeleder 
Da vi har rygende travlt med leverancer til mange store og spændende byggeprojekter søger vi snarest en erfaren byggeleder, 
der kan stå for vores montageopgaver inkl. byggeledelse på de enkelte pladser. 

 
Arbejdsopgaverne bliver især: 

• Ledelse af projekter, hvor SKANDI-BO har montage, i tæt samarbejde med produktionsledelsen på fabrikken, herunder dis-
ponering af mandskab og materialer. 

• Daglig ledelse af vores montører 

• Koordinering med kundens byggeledelse 

• Deltagelse i bygge- og sikkerhedsmøder 

• Ledelse af kvalitetssikring og after-sales-service 

• Opfølgning på tidsplaner og stadeopgørelse 
 

Vi forventer, at du: 

• Har erfaring med byggeledelse; har du også erfaring med aluminium og glas er det en fordel 

• Har pondus til at varetage vores interesser på byggepladsen 

• Er kundeorienteret og går langt for at få løst opgaverne til kundens tilfredshed 

• Er struktureret og god til at arbejde selvstændigt 

• Er en dygtig leder, der sikrer at vi når tingene til tiden 

• Har en relevant håndværksmæssig uddannelse suppleret med erfaring med KS 
 

Vi tilbyder: 

• Job i en virksomhed i god vækst og udvikling 

• Spændende arbejdsplads, hvor du vil arbejde tæt sammen med kolleger i f.eks. vores produktion, på tegnestuen og i 
salgsafdelingen 

• Løn og vilkår efter kvalifikationer 
 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning hurtigst muligt dog senest d. 10. januar 2020 på mail ca@skandi-bo.dk 
Vi behandler ansøgningerne løbende og vi lukker processen, når vi har fundet den rigtige. 

Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte 
Direktør Carsten Andreasen på 2774 2270. 

 

SKANDI-BO er Danmarks førende leverandør af ’intelligente glasskillevægge’, der bringer lys ind i bygninger og holder branden 
ude. Takket være gennemtestede og stærke kombinationer af smalle aluminiumsprofiler og brandglas og/eller lydglas 
imødekommer SKANDI-BO ‘s løsninger de høje krav til æstetik og funktionalitet i bygninger i f.eks. sundheds- og un-
dervisningssektoren, i domicilbyggerier og ombord på maritime byggerier. 

SKANDI-BO er baseret i Ubby på Vestsjælland (nær Kalundborg) og beskæftiger ca. 40 medarbejdere. Virksomhedens løsninger 
indgår i byggerier overalt i Danmark, og eksporteres til kunder i ca. 15 lande. 


