
Blue Wall Construction AB startades 2005 med drivkraften att vara annorlunda och tillföra något
nytt bland byggföretagen i Jönköping. Vi är ett lokalt byggföretag med verksamhet i Jönköping
samt Borås och har en omsättning på ca 350 mkr och ca 100 st anställda. Vår vision är att vara det
mest attraktiva företaget att göra affärer med och att vara anställd i och vårt mål är att ge våra
kunder högsta möjliga kvalitet och service samt maximalt utfall i sin investering. 

Vi har två ben på Blue Wall Construction - Byggservice och Entreprenad. Nu är vi i
läge att öka på vår framgångsrika byggserviceavdelning med en ny projektledare. 

Som projektledare på vår byggserviceavdelning leder och driver du våra
byggserviceprojekt, både små och stora. Du är med från start till mål och ansvarar
för ekonomi, arbetsmiljö och personal. Tempot är stundtals högt och du måste gilla
att den ena dagen inte är den andra lik.  

Vi tror att du har en bakgrund inom byggsektorn och älskar att göra affärer! Att driva
många olika projekt, planera för ett gäng hantverkare samtidigt som du roddar UE
och interna personer - det är något du gillar och får energi av. Jonglera med många
bollar samtidigt alltså!

För oss är rätt personlighet och driv viktigt. Du ska smälta in i vårt sammansvetsade
gäng och alla spelare är viktiga för att få verksamheten att rulla. Vi hjälps åt och
stöttar varandra!

För rätt person finns möjligheterna nära till hands till utveckling, både på ett
arbetsrelaterat och på ett personligt plan. Vi erbjuder egenutvecklat
ledarskapsprogram och individuell coachning kontinuerligt och ser detta som en
stor del i att bibehålla den kultur och de värderingar som finns i bolaget

Är du vår näste Projektledare? Skicka in din ansökan idag! Vi genomför intervjuer
löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan ansökningstiden gått ut.

Skicka din ansökan till jobba@bluewall.se
Frågor? Kontakta Ingela Rosendahl HR ansvarig: 073-7074734
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Kanske driver du eget idag men vill ingå i ett större sammanhang?
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