Som medlem i Bademiljø-kjeden, står vår bedrift VEDAVÅGEN RØR
for faglig dyktighet, pålitelighet og kreativitet. Vi skal være «Best på
bad» og er en totalleverandør av bad og våtrom, og utfører alle typer
rørleggertjenester. Innen faget er vi både inspiratorer, rådgivere og
problemløsere.

Driftsleder
Arbeidsoppgaver
Anbudsutarbeidelse. Lede prosjekter for oppdragsgivere i privat-,
proffmarkedet og off. markedet. Utarbeidelse av søknadspapirer
– FVD instrukser. Oppfølging av eksisterende og nye kunder.
Oppfølging av økonomi i prosjekter. Innkjøp av varer til prosjekter.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterk fagkompetanse
Erfaring med gjennomføring av totalprosjekter i VVS bransjen.
Relevant fagbrev – mesterbrev-ingeniør
Evne til å rådgi og selge seg inn på en positiv måte overfor
kunden
Gode kunnskaper om økonomi og prosjektstyring
Teknisk innsikt og tverrfaglig forståelse
Solide lederegenskaper
Evne til å etablere gode rutiner og sørge for nødvendig
kvalitetssikring
Gode datakunnskaper

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spennende og utviklende rolle med stort ansvar
Ansvar for helhet i tett samarbeid med andre faggrupper.
Godt arbeidsmiljø
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
Firmaleilighet i Montenegro.
Firmabil og tlf. ordning.
Konkurransedyktige betingelser
Flotte moderne kontor og butikk fasiliteter
Det siste – moderne hjelpemiddel innen IT progammer

Prosjektleder/
bas
Arbeidsoppgaver
Lede større-, og mindre byggeprosjekter i privat-, proff- og off.
marked.Koordinere bemanning og varebestillinger. Ansvarlig for
serviceavtaler. Ansvarlig for fremdrift, og aktiv deltakelse i utførelsen.
Oppfølging av eksisterende og nye kunder.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
•
•
•
•
•

Gode fagkunnskaper – teknisk innsikt og tverrfaglig forståelse
Erfaring fra ledelse – gjennomføring av prosjekter i VVS bransjen
Fagbrev – ev. mesterbrev, prosjektleder, bas.
Gode evner til å samarbeide med oppdragsgiver – utførende
personell, andre faggrupper
Gode lederegenskaper

Vi tilbyr
•
•
•
•
•
•
•

Spennende og utviklende rolle med stort ansvar
Interessante og varierte prosjekter
Godt arbeidsmiljø
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
Konkurransedyktige bestingelser
Firmaleilighet i Montenegro
Firmabil og tlf.ordning
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