Medarbejdende Bygningskonstruktør søges til
Bygdeopgaver:

Medarbejdende
projektleder /

Bygningskonstrukt
søges

LASØ har en del bygdeopgaver af større og mindre entrepriser, blandt
andet en bygdeskole i Innaarsuit hvor du i dagligdagen har ansvaret for
planlægning og gennemførelse af projektet - der må påregnes mange
rejsedage.
Innaarsuit er en bygd med ca. 153 indbyggere i Vestgrønland, som ligger
på en 27 km² ø yderst i Tasiusaqbugten med det samme navn, beliggende
ca. 46 km nord for Upernavik i Avannaata Kommune. Bopladsen blev
oprettet omkring 1911.
Arbejdsopgaver:
Mandskabsledelse
Planlægning og gennemførelse af byggeprojekter
Deltagelse i byggemøder
Varetagelse af kvalitetssikring
Aktiv deltagelse i udførelsen af byggeprojekterne
Du får en hektisk hverdag med udfordringer og ansvar
Da de fleste opgaver foregår på bygd forventer vi, at projektlederen selv
deltager i byggeriet.
Kvalifikationer:
Du har en uddannelse som byggetekniker eller bygningskonstruktør
Håndværksmæssig baggrund som tømrer
Indgående kendskab til alle faser af et byggeri, fra opstart af byggeplads til
aflevering af den færdige entreprise
Gode samarbejdsevner – kombineret med dynamik og beslutsomhed

LASØ tilbyder:
Et udfordrende og afvekslende job i en virksomhed i god udvikling
En attraktiv løn samt feriefrirejse
Bolig stilles til rådighed efter gældende regler

Interesseret?
Skriftlig ansøgning samt CV sendes til: hr@jobbest.dk
Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden
for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.
For yderligere oplysninger, kontakt: Søren Pedersen på tlf. +45 5150 7863
LASØ A/S blev etableret i 1973 og driver i dag virksomhed i to af de nordligste
distrikter på Grønlands vestkyst, Uummannaq og Upernavik. Alt afhængig af
årstiden er der beskæftiget ca. 50-70 medarbejdere i LASØ A/S.
LASØ A/S’ primære forretningsområder er anlægsopgaver, nybyggerier og
renoveringer samt spjældarbejde inden for entreprenør-, tømrer/snedker-, VVS-, elog malerbranchen. Herudover beskæftiger virksomheden sig med chartersejlads
samt reparation af eget og kunders entreprenørmateriel, person-, vare- og
lastvogne.
LASØ A/S råder over en række produktions- og indkvarteringsbygninger samt
tjenesteboliger i Upernavik og Uummannaq byer med tilhørende bygder.

