Vi söker en affärsdriven VD som vill ta chansen att bygga en ny verksamhet inom vår organisation?
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VD till PCS ModulMontage
Är du affärsdriven och brinner för att utveckla en ny verksamhet med fokus på
entreprenadaffärer med modernt tänk kring industriell byggnation. Då vill vi
träffa dig!
Vi söker en VD som ser nya möjligheter i industriellt byggande. Där din
huvudsakliga uppgift är att skapa affärer och driva stora byggprojekt. PCS
ModulMontage ingår i PartGroup vilket gör att du har tillgång till
professionell kompetens i koncernens alla bolag. Våra kunder finns både
inom den offentliga och privata sektorn. Vår marknad är i huvudsak Sverige.

Om tjänsten

Vi söker en affärsdriven VD med fokus på att utveckla vår entreprenadaffär.
Du är med och bygger en ny verksamhet från grunden med utgångspunkt i en
befintlig organisation. Av stor vikt är samarbetet med övriga bolag i
koncernen då affären bygger på att få ihop alla delar i projekten.
Din huvuduppgift blir att utveckla verksamheten med nya affärer och att
behålla långsiktiga relationer med kunderna. Du levererar uppdraget genom
hela byggprocessen enligt våra avtal såväl under offertstadiet, byggtiden som
vid i bruk tagandet. Förutom att leda ditt uppdrag och dina medarbetare till
förväntat resultat ser vi också att du är affärsmässig och uppmärksam på
meraffärer som kan uppstå.
Du leder styr och utvecklar en organisation med affärsmässighet, flexibilitet
och effektivitet. Du har ett stort personalengagemang och är
utvecklingsdriven. Du samarbetar nära och rapporterar direkt till VD
PartGroup koncernen.
Kompetenser/Förmågor
•
Du är en duktig ledare som kan visa på goda resultat och goda
•
•
•

•
•
•
•

referenser från tidigare uppdrag.
Du är affärs- och utvecklingsdriven med tidigare erfarenhet från
stora entreprenader
Du har en byggteknisk bakgrund, kan hela byggprocessen och
har erfarenhet från byggbranschen
Du har ett uttalat driv och en vilja att strukturera arbetet. Som
person är du prestigelös med förmåga att hantera en
organisation i en uppbyggnadsfas.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på
svenska och engelska.
Du är affärsmässig och van att göra entreprenadaffärer
Du är lösnings- och kundorienterad
Meriterande om du har kompetens inom byggjuridik

Dina personliga egenskaper är av mycket stor vikt

Som ledare har du ett driv och är bra på kommunikation. Du är bra på att
skapa förtroende såväl hos dina medarbetare som till dina kollegor. Du är bra
på att organisera och att sätta dig in i de olika rollerna i verksamheten. Du är
nyfiken, utåtriktad och har lätt för att ta kontakt med nya människor och kan
skapa goda relationer. Vi värdesätter ett stort kundfokus och att långsiktiga

relationer är en självklarhet för dig. Du arbetar strukturerat, noggrant och
trivs med att ta ett eget ansvar. Lika viktigt för oss är att du är en kollega som
bidrar till ett positivt klimat.

Ansökan

Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Stockholm

Vid frågor gällande tjänsten: Kontakta Anton Lundholm, VD Part Group, på
telefon 070-265 18 22 eller mejl till anton.lundholm@partgroup.se
Skicka in din ansökan, märkt ”VD PCS ModulMontage” till
ansokan@partgroup.se. Bifoga personligt brev och CV. Sista dag för ansökan
är 2021-12-17. Urval görs löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan
sista ansökningsdag.
Vi tror på mångfald och ser gärna både kvinnliga och manliga sökande samt
sökande med annan kulturell bakgrund. Din ansökan i enlighet med GDPR.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt
försäljare av rekryteringsannonser.

Om PART

Part Construction AB är ett företag från Kalix, specialiserat på industriellt
byggande. PART erbjuder prefabricerade badrum och badrumsmoduler till
hotell, vårdhem och bostadsfastigheter, producerade under kontrollerade
former i en industriell miljö. PARTs badrumsmoduler ger framtidens
byggmetoder, dessutom med riktigt flexibla och smarta lösningar. Kunden
sparar tid och pengar med en enklare produktionsplanering och effektivare
projekt. Enklare blir det inte.

Part Construction AB ingår i företagsgruppen PartGroup tillsammans med
PreBad AB, Isolamin Sweden AB, Space Interior Sverige AB och PCS
Modulsystem AB, PCS Modulmontage AB.
PartGroup: http://www.partgroup.se/sv/ Construction AB:
http://www.partab.nu/sv/
Dagens Industri, 28 november 2019: https://lnkd.in/dkqnxyQ

PartGroup är en familjeägd företagsgrupp från Kalix med inriktning på
industriellt byggande. Vi erbjuder byggentreprenörer och fastighetsbolag
projektanpassade byggmoduler till bland annat hotell, vårdhem och
bostadsfastigheter. If you can imagine it, we can make it.
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