Vill du vara med och bygga framtidens bostäder?
– Sök jobbet som platschef hos SSM!
Om rollen
Som platschef på SSM är du en nyckelperson i våra projekt. Du bygger och leder teamet på arbetsplatsen
och ser till att allas kompetens tas tillvara och att dina medarbetare är motiverade och växer med
uppgiften. Du ansvarar för att tilldelade projekt styrs så att ni når resultat enligt budget samt uppsatta mål.
Du har ett övergripande ansvar över att planera, leda, samordna och följa upp produktionsarbete men har
även ett ekonomiskt ansvar samt ansvar för personal, underentreprenörer, arbetsmiljö, miljö och kvalitet.
Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•

Prognostisering och delta i projektering
Planera, styra, samordna, bevaka och avrapportera projektproduktion och produktionstidsplan
Ansvara för arbetsplatsens samordning med ledningsägare och avtal inom
EL, AV, FV etc.
Ansvara för miljöplaner och projektspecifik dokumentation/handlingar
Budgetuppföljning och hantera underlag för ekonomisk avstämning
Planera, fördela och genomföra projektinköp

Önskad profil
•
•
•
•
•

Relevant akademisk utbildning
Minst tre års erfarenhet av liknande uppgifter
Analytisk och lösningsfokuserad
Noggrann och engagerad
Initiativrik och driven

Inom SSM finns en stark känsla av engagemang och laganda vilket har bidragit mycket till bolagets
framgång. SSM är en snabbfotad och platt organisation där individen ges mycket eget ansvar. Det är
centralt att du är en ledare som trivs med att arbeta som ett lag på arbetsplatsen och har drivkraften
att alltid vilja göra arbetet med bästa möjliga produktivitet och hög kvalitet.
Vi tror du är en senior person med förmåga att skapa och upprätthålla långa och goda relationer,
både internt och externt. Du har även en god kunskap kring alla delar av byggprocessen.
SSM erbjuder dig ett spännande steg in i ett bolag som står inför en tydlig tillväxtresa. Du kommer att
börja i en organisation där du med din kompetens har möjlighet och mandat att påverka verksamheten,
byggprojekten och SSM:s fortsatta framgång.
Intresserad? I denna rekrytering samarbetar vi med Novare Propell så skicka din ansökan till

https://novarepropell.se/jobb/61044-platschef-till-ssm/. Notera att vi ej tar emot ansökningar
via e-post med hänsyn till GDPR.

