M3 Bygg växer och vi söker Platschefer
Vi på M3 Bygg arbetar med entreprenadverksamhet inom Storstockholm och vårt
erbjudande utgår från vår affärsidé: ”Med kompetens, erfarenhet och engagemang
ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende – och
arbetsmiljöer”. Där vi fångar upp ett komplett erbjudande till våra kunder att vara
en trygg partner som engagerar och skapar värde. Vi är idag drygt 80 anställda
och har vårt huvudkontor i Kungens Kurva

Om tjänsten
Som platschef har du en central roll i företaget och är ytterst ansvarig för våra projekt.
Du är:
- utpräglad ledare och en erfaren teambyggare som skapar starka och flexibla
organisationer
- Du är företagets ansikte utåt mot kunder, kundens kund, underentreprenörer samt
leverantörer. Du trivs i kontakten med andra människor och god kommunikation är en
självklarhet för dig
- Du ansvarar för ditt projekts personal, planering, ekonomi och kvalitet för att
säkerställa att vi levererar ett välskött projekt till en nöjd kund
- Du ansvarar för att våra projekt och uppdrag genomförs enligt kundens förväntningar,
tekniskt utförande, föreskriven kvalitet/miljö/arbetsmiljö enligt BF9K, lagar och avtal.
Tjänsten innefattar personalansvar för egen personalstyrka

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet från platschefsjobbet med mycket goda
kunskaper inom teknik och produktion. Du har erfarenhet av produktionsekonomi och
har en god administrativ förmåga. Du har ett strukturerat arbetssätt och tycker det är
viktigt med ordning och reda.
Vana av att ha personalansvar med goda ledaregenskaper med förmåga att motivera,
delegera och ge ansvar är viktigt att du besitter. Vi tror att du har en teknisk utbildning
inom bygg eller motsvarande kunskap.

Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande så skicka oss din ansökan snarast!

För att söka tjänsten mejlar du till: charlotta.b.andersson@m3bygg.se
Märk gärna din ansökan med ”platschef”
Har du frågor kring tjänsten eller företaget är du välkommen att ringa Charlotta
Björnsdotter Andersson, HR-ansvarig, 076-113 16 11

Under denna rekryteringsprocess undanber vi oss ytterligare kontakt med annons- eller
rekryteringsaktörer.

