
Kan du spotte løsninger og elsker at udfordre dig selv, så er det nu, du skal søge. 
Har du praktisk erfaring, øje for kvalitet og sidst men ikke mindst den teoretiske viden der 
skal til for at styre byggeprocesser? 
Er det alt sammen noget, du kan nikke genkendende til? Så er det netop dig, vi står og mang-
ler til vores entreprise afdeling i Aalborg.

Hvem er Hustømrerne?
Hustømrerne er en veletableret og solid virksomhed med 100 år på bagen. Vi er et professionelt 
tømrerfirma, med afdelinger i Aarhus, Aalborg og Aabenraa.
Med ca. 250 engagerede medarbejdere, er vi ét af Danmarks største tømrerfirmaer. Derfor er 
det også vigtigt for os at tage ansvar for, at de aftryk vi efterlader os, er så positive som muligt. 
Vi arbejder hen mod bæredygtige og cirkulære løsninger og prioriterer høj kvalitet.
Vi er stolte af vores stærke medarbejderkultur og arbejder altid for at blive en bedre arbejds-
plads. 

Hustømrerne er en kooperativ virksomhed, som kort sagt betyder, at en virksomhed som denne, 
ikke kun har fokus på en bundlinje.
Hos os er trivsel en stor værdi og det er vigtigt at medarbejderne har det godt. Vi lægger meget 
vægt på teamspirit, og har derfor også en masse fælles aktiviteter og arrangementer, som du er 
meget velkommen til at deltage i.

Vi søger lige nu en Entrepriseleder. Du bliver en del af en åben og forandringsparat virksomheds-
kultur, med gode muligheder for at udvikle sig, og med fokus på at skabe gode resultater. Som 
en kooperativ virksomhed, er det selvsagt, at samarbejde er et af vores kerneord i virksomhe-
den. Vi har et fælles fokus på fremdrift samtidig med, at medarbejdertrivsel er i højsædet. Vi tror 
nemlig på, at vi løfter bedst i flok, derfor sparre også vi jævnligt med vores kollegaerne på tværs 
af afdelingerne for på den måde, at sikre os, at vi tilbyder den bedste service til vores kunder og 
samarbejdspartnere. 

De daglige opgaver:
Som Entrepriseleder er det vigtigt, at du selvstændigt kan planlægge og styre opgaver fra start 
til slut, samtidig med, at du er ansvarlig for at sikre, at arbejdsmiljø er en integreret del af byg-
geprocessen. Derudover gør vi en dyd ud af at aflevere til tiden og sikre, at det vi aflevere er af 
højeste håndværksmæssig kvalitet uden mangler. 

Det er vigtigt for os, at vores Entrepriseleder har fingeren på pulsen, og at de er at finde der hvor 
det sker. Det er nemlig med til, at vi kan sikre vores kunder den bedste oplevelse fra første spa-
destik til det færdige resultat.  

Din professionelle baggrund:
Vi forestiller os, at du har en håndværksmæssig baggrund som fx tømrer, suppleret med en 
byggeteknisk uddannelse som bygningskonstruktør, ingeniør eller tilsvarende så du har indsigt i 
materialer og udførelsesmetoder.
Du er vant til at arbejde med en høj grad af skriftlig kommunikation og dokumentation i dit ar-
bejde, herunder udarbejdelse af notater, referater m.v.
Derudover er det en fordel, at du behersker de almindelige anvendte IT-værktøjer, Officepakken, 
MS Project og gerne Visual Kalk.

Du er ambitiøs og stræber efter de bedste løsninger, både ift. økonomi og kvalitet. Men du er 
også en holdspiller, som vil bidrage til et godt socialt miljø, hvor alle arbejder efter fælles mål 
og hvor smilet altid kan findes frem, samt at du kan lide at arbejde dig frem imod et fuldendt 
resultat. 

Stillingen skal besættes snarest muligt. 
Kontakt Frederik Fyllgraf på tlf. 24 86 06 29 for mere information.
Ansøgning sendes til job@hustomrerne.dk


