Platsannons Arbetsledare
Byggpojken AB startade sin verksamhet 2007 och har sedan dess vuxit och idag arbetar drygt 20
professionella yrkesmän och kvinnor inom koncernen. Vi utför tjänster inom bygg, måleri,
plattsättning och elinstallationer. Vi har våra lokaler i Arninge, Täby och våra kunder är såväl
privatpersoner som företag och kommuner.
Byggpojkens vision är att våra kunder ska känna att de kan lita på oss på Byggpojken, att vi kommer
den tid vi säger och att vi har en bra kontakt med varandra under arbetets gång. Byggpojken ska stå
för den trevliga hantverkaren som på ett professionellt sätt utför arbete enligt kundens önskemål.
Vi som arbetar på Byggpojken är ett arbetsamt, trevligt och glatt gäng. Vi har en god sammanhållning
och lägger stor vikt vid att de anställda ska känna stark tillhörighet till företaget. Vi värdesätter
varandra och ställer alltid upp på varandra. Byggpojken är inne i en expansiv period och vi behöver
nu utöka vår personalstyrka. Vi letar bland annat efter en trevlig och duktig arbetsledare som vill vara
med i vårt gäng och fortsätta att utveckla Byggpojken.
Här söker vi en person som på plats ute på arbetsplatsen ska ansvara för olika byggprojekt. Du
kommer själv att arbeta som snickare, men även se till att samordningen mellan elektriker, målare,
plattsättare och snickare fungerar ute på arbetsplatsen. Målet med ditt arbete är att se till att
byggprojekten optimeras tidsmässigt och resursmässigt samtidigt som du ser till att kunden hela
tiden vet om var i byggprojektet vi befinner oss och vad som ska hända härnäst.
För att lyckas i rollen tror vi att du har flera års erfarenhet av att arbeta inom byggbranschen samt att
du är välorganiserad och mycket bra på att kommunicera med andra. Det är meriterande om du
tidigare har arbetat som arbetsledare.
Är det dig vi söker? Skriv några rader om dig själv, vad du har arbetat med tidigare och varför du
söker tjänsten. Skicka din ansökan till stina@byggpojken.se, senast den 15 januari 2016. Urvalet
kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Kontaktperson: Stina via mejl,
stina@byggpojken.se. Välkommen med din ansökan!
Gå gärna in på vår hemsida www.byggpojken.se om du vill veta mer om företaget och vad vi gör.

