Mercur VVS Entreprenør AS hadde sitt første driftsår 2014, trass i at selskapet ble stiftet tre år tidligere.
Omsetningen i 2014 var i overkant av NOK 18 mill., og vi vil i 2015 nå en omsetning på ca. NOK 35 mill.
Våre primære fokusområder er prosjekt innen nybygg og våtromsrehabilitering i Østlandsområdet, både i
offentlig og privat sektor. Selskapet er i vekst, oppdragsmengden øker, og ut fra den ordrereserven vi har
i dag forventer vi at budsjettet for 2016 vil bli på i overkant NOK 50 mill. Våre 30 ansatte ønsker derfor
nye og motiverte kolleger.

Motivert Prosjektleder
Du drives av å løse utfordringer og kjenner ekte mestringsfølelse når du lykkes i jobben. Og det vil du, gitt at du har
fagkunnskap, erfaring og pasjon for VVS-bransjen. Du er flink til å lede og veilede dine medarbeidere, evner å se
sammenhenger og er god på logistikk og innkjøp – og ikke minst vet du med deg selv at du er en god pedagog og
støttespiller med sunne verdier.
Som Prosjektleder jobber du smidig med våre samarbeidspartnere og leverandører, og finner glede i å ta vare på og
støtte opp om prosjektet i alle ledd. Du deler gjerne, er raus og kommunikativ, og holder det du lover. Du har en
intuitiv forståelse for tings verdi og et sunt forhold til økonomi.
Arbeidsoppgaver:
• Lede team på anlegg og sikre verdier/økonomi i prosjektene
• Være proaktiv og se mulige problemer før de oppstår
• Like høyt tempo og takle allsidige arbeidsoppgaver
• Være snarrådig og beslutningsdyktig
• Gi av deg selv og skape tillit ved å yte det lille ekstra
Kvalifikasjoner:
Formell utdannelse er å foretrekke, men holdninger, faglig dyktighet og motivasjon kombinert med lang erfaring
kan veie opp for kravet.
• Ha ledererfaring og innsikt i prosjektledelse
• Praktisk og teoretisk erfaring og forståelse
• Håndtverksbakgrunn en fordel, fortrinnsvis fra rørbransjen (alternativt byggfag)
• Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk er absolutte krav (polsk/latvisk er pluss)
• Kjenne- og forholde seg til gjeldene lover og regler
• Evne å ta raske og riktige beslutninger
• Må ha førerkort klasse B da noe reisevirksomhet må påregnes
Vi tilbyr deg:
• Et inkluderende og uformelt miljø med høyt tempo
• Motiverte medarbeidere med høy integritet og stor bidragsevne
• Selvstendig arbeid med utviklingsmuligheter
• Fastlønn, forsikringsordninger, mobiltelefon, kjøregodtgjørelse med mer.
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Spørsmål om stillingen?
Telefon:
23 17 29 30
E-post:
post@mercurvvs.no
Ønsker kun kontakt med søkere til stillingen
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