
Projektleder
Projektleder til entreprenørvirksomhed 

Stillingen:
Du skal være med til, sammen med de øvrige 
projektledere, at lave besigtigelser og tilbud i hele landet, 
sørge for gennemførelsen af projekter, opfølgning og 
videreudvikling af konceptet, hvor vi prioriterer kvalitet 
og hensyntagen til kunderne højest.

Dig:
Vi forestiller os at du har byggeteknisk erfaring, 
gerne med en teknisk uddannelse, og har prøvet en 
salgssituation før. Du skal være kundeorienteret og 
en god købmand med føling for kundens behov og 
forventninger.

•  Du skal være initiativrig og have gode ideer til 
udvikling af vort koncept

•  Du skal have gode samarbejdsevner og være villig til 
at give en hånd med, når det er nødvendigt

•  Du skal kunne løse de problemer som løbende 
opstår og være med til at skabe synergi i 
organisationen

Vi tilbyder:
•  En selvstændig og udfordrende stilling med bl.a. 

opstart af et nyt produkt
•  Eget ansvarsområde
•  Frihed i arbejdet under ansvar
•  Gode kollegaer og et godt arbejdsklima
•  En god løn efter dine kvalifikationer
•  Firmabil 

Ansættelse snarrest muligt.
Ansøgningsfrist mandag den 8. maj 2006.
e-mail: info@uretek.dk
Hjemmeside: www.uretek.dk

Uretek udfører stabilisering og løftning af betongulve og fundamenter 
med Uretek Metoden, i såvel privat beboelse som i virksomheder, fuge- 
og revnerenovering i industrigulve og geotekniske undersøgelse

Tværvejen 6,
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01

Rejsemontør til 
Uretek Metoden

Generelt om stillingen:
Du skal være med til at lave totalrenovering af beton-
gulve og fundamenter ved hjælp af ’Uretek Metoden’.
Vi forestiller os en medarbejder med baggrund i bygge-
branchen – eller med anden håndværksmæssig 
baggrund. Der må påregnes fleksibel arbejdstid og i 
minimalt omfang weekend- og aftenarbejde.

Dig:
• Du skal være villig til at arbejde i hele landet med 

dertilhørende overnatning væk fra hjemmet
• Du skal have gode samarbejdsevner og kunne være 

med til at løse de problemer, som løbende opstår
• Du skal have ’kundeflair’, kunne arbejde 

selvstændigt og have kørekort til lastbil

Vi tilbyder:
• Gode løn- og arbejdsvilkår
• Pensionsordning
• Mulighed for ’lange weekender’, da der ofte kan 

afspadseres fredag grundet mange arbejdstimer
 de første dage i ugen
• En selvstædig og udfordrende stilling
• Gode kollegaer og et godt arbejdsklima


