For REKA Gruppen A/S søges

Projektudviklingschef
- Boligejendomsprojekter - Københavnsområdet
REKA Gruppen A/S, der har mange års erfaring i udvikling og salg af boligejendomsprojekter, søger til det københavnske område en kompetent projektudviklingschef til at forestå
styring og ledelse af sådanne projekter.
Du bliver ansvarlig for fremdriften i forhold til igangsætning af indkøbte projekter og gennemførelsen hen imod det endelige mål. Du har derfor faglige og forretningsmæssige kompetencer samt en analytisk tilgang til arbejdet, ligesom du er vedholdende og har en god
forhandlingsevne.
Du sikrer og er ansvarlig for, at samarbejdet i projektteamet fungerer, og at de udfordringer,
der opstår undervejs, bliver håndteret professionelt og med et smil på læben.
Som baggrund har du en videregående uddannelse på min. bachelorniveau – teknisk eller
merkantil og desuden har du erfaring med eller interesse inden for udvikling og gennemførelse af boligejendomsprojekter.
Du kan se helheder og sammenhænge, og arbejder med overblik og sans for de væsentlige
detaljer. Med dine faglige og personlige kompetencer, fremstår du som en kompetent, forretnings- og løsningsorienteret projektchef. Du arbejder systematisk og struktureret med
opgaverne, og motiveres af at være i en rolle, hvor du får ansvar, og samtidig er realistisk
omkring egne evner og begrænsninger. For dig er det naturligt at søge råd og støtte fra
andre, når der er behov for det.
Vi kan tilbyde dig en attraktiv og udfordrende stilling i en veletableret ejendomskoncern,
hvor du får mulighed for at vise dit potentiale. I det daglige arbejder du tæt sammen med
en række kompetente kolleger, der er specialister på hver deres område, så du har mulighed for at udvikle dig, såvel fagligt som personligt.
Honorering sker på et konkurrencedygtigt niveau i forhold til stillingens krav og dine kvalifikationer. Du kører ud til projekterne hjemmefra eller fra firmaets kontor i Herlev, hvor du
naturligt får base.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konsulent Lars Søgaard, PAICO, på tlf. 20946680. Ansøgning og CV, mrk. ”Projektudviklingschef – København”
sendes pr. mail til ls@paico.dk senest den 4. juni. Fortrolighed er en selvfølge og ansøgninger behandles løbende. Indledende samtaler afholdes på kontoret i Herlev.
REKA Gruppens forretningsgrundlag har siden 1994 været køb, udvikling, opførelse og
salg af attraktive boliginvesteringsejendomme, både rækkehuse (tæt/lav) og etageboliger, i
de største danske byer samt professionel projektudvikling af fritidsgrunde, feriecentre og huse, bl.a. Lalandia. REKA Gruppen har 10 engagerede kolleger i hhv. Varde og København.
Se mere om virksomheden på www.reka.dk
PAICO er en konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med serviceydelser
inden for personale og HR. PAICO er autoriseret i anvendelse af NEO
Personality Inventory-Revised – NEO PI-R.
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