COWI Projektbyrån är ett helägt dotterbolag till COWI. Vår affärsidé är att erbjuda marknadens bästa projekt- och
byggledning oavsett projektets komplexitet, storlek eller genomförandeform. Vi förändrar, förädlar och förenar det gamla
med det nya inom husbyggnad. Utifrån kundens förutsättningar genomför vi unika uppdrag i olika skeden. Vi erbjuder
Construction Management (CM), traditionell projekt- och byggledning, installationsledning och samordning samt projektstöd.
Vår största resurs är våra medarbetare och det som gör dem speciella är deras unika driv, engagemang och kompetens.

PROJEKTLEDARE
Vi växer med spännande projekt och söker dig
med driv, engagemang och kompetens
Din personlighet
Vi tror att vi alla har något att lära av varandra. Olika bakgrund och erfarenheter ser vi bara som en
fördel men vi värdesätter följande egenskaper lite extra hos dig som person:
 Du är jordnära och pålitlig
 Du är driven och har förmågan att motivera och engagera andra i din omgivning
 Du är bra på att samarbeta samt har förmågan att bygga bra arbetsrelationer
 Du är strukturerad och kundorienterad
 Du har ett genuint intresse för projektledning
Din kompetens
Som projektledare hos oss har du ett stort ansvar för att driva våra uppdrag framåt och att hålla ihop
alla inblandade parter. Det är helt enkelt du som ser till att våra kunders förväntningar överträffas.
Därför söker vi dig som har följande erfarenheter:
 Du ska ha god erfarenhet från byggbranschen och du behärskar projektets olika faser
 Du bör ha varit verksam som projektledare i minst 5 år men gärna mer
 Du bör ha en civil- eller högskoleingenjörsexamen eller annan byggteknisk utbildning,
alternativt har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom längre arbetslivserfarenhet
 Har du erfarenhet från tidiga skeden är det meriterande
Din roll
Som projektledare har du en övergripande ansvarsroll och ska ständigt sträva efter att driva projektet
framåt. Du kommer att ha stor frihet under eget ansvar och en rad omväxlande arbetsuppgifter. I dina
arbetsuppgifter ingår bland annat:
 Att leda och planera projektet genom hela byggprocessen
 Att företräda uppdragsgivaren samt att löpande rapportera till denne
 Att ansvara för tidsstyrning, kostnadssyrning och prognoshantering samt uppföljningen
 Att vara kommunikativ och administrativ och att kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
 Att arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet
COWI Projektbyrån erbjuder ett utmanande, intressant och framförallt inspirerande arbete i en öppen
och familjär gemenskap. Vi värnar om att våra anställda ska trivas och ha en god balans i tillvaron.
Är du en av oss? Välkommen med din ansökan i form av ett personligt brev och CV till:
annons@projektbyran.se Ange ”Projektledare” i ämnesraden. Urval och intervjuer sker löpande så
skicka din ansökan så snart som möjligt.

