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Er du bygningskonstruktør med baggrund som tømrer, og er du robust og selvsikker til at gennemføre 
byggeprojekter til aftalt pris og tid? Har du lyst til at arbejde i en ambitiøs og fremadstormende 
virksomhed, hvor du får mulighed for at kombinere håndværksfaglig ekspertise med projektledelse?

Så er du måske den byggeleder, Tømrer & Snedkerfirmaet Peter Ellegaard A/S søger.

VI SØGER EN BYGGELEDER
Tømrer & Snedkerfirmaet Peter Ellegaard A/S er i fuld vækst, og vi er godt på vej til at runde 50 
ansatte. Vi har i de seneste år oplevet en markant vækst i sager, omsætning og personale. For at følge 
med vores udvikling har vi behov for at ansætte en byggeleder til en fuldtidsstilling på 37 timer 
ugentligt.

Du vil som byggeleder selvstændigt drive og lede byggeprojekter af forskellig art og størrelse. Du er 
med i byggeprocessen fra start til slut både i det rådgivende og projekterende arbejde, og din 
arbejdsdag foregår med at tale med kunder, lede håndværkere og koordinere byggeri med vores 
samarbejdspartnere.

Du vil referere direkte til vores drifts- og produktionschef, og dine primære arbejdsopgaver vil 
omfatte:
 Udarbejdelse af projektplaner, herunder kalkulation og prissætning
 Disponering og ledelse af håndværkere
 Disponering af leverancer til byggepladsen
 Deltagelse i byggemøder
 Optimering af forbrug og omkostninger for at opfylde indtjeningsmål på projekter
 Løbende kontrol og kvalitetssikring af udført arbejde.

DINE PERSONLIGE KVALIFIKATIONER OG ERFARING 
Vi forventer, at du har en formel uddannelse som bygningskonstruktør med baggrund som tømrer. Vi 
ser gerne, at du har nogle års erfaring både som tømrer og som bygningskonstruktør, projektleder 
eller byggeleder.

Vores ideelle kandidat er en person, der besidder de følgende kvaliteter:
 Selvstarter med et stærkt drive
 Aktiv holdspiller i virksomhedens daglige afvikling af opgaver
 Serviceminded i alle aspekter af sit arbejde
 Øje for byggetekniske detaljer og finesser
 Relationsskabende imellem vores kunder, håndværkere og samarbejdspartnere
 Stærke kommunikationsevner både i skrift og tale
 Struktureret, men samtidig fleksibel til at håndtere uforudsete omstændigheder.

Vi forventer, at du er rutineret bruger af Microsoft Office-pakken. Desuden er det en fordel, men ikke 
noget krav, hvis du har kendskab til eller erfaring med ExpandIT, Visual Calc., Tømrerprislisten og Blue 
Bean.



VI TILBYDER
Vi tilbyder en attraktiv gagepakke, der består af fast løn og pension, fri bil, fri telefon samt 
sundhedsforsikring. Vi tilbyder desuden en sign-on-bonus efter nærmere aftale baseret på 
kvalifikationer og erfaring.

ER DU INTERESSERET?
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Du bedes sende din ansøgning enten via LinkedIn eller til 
info@peterellegaard.dk.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte drifts- og produktionschef Morten Ellegaard på 
tlf. 66151727 eller me@peterellegaard.dk.

Tømrer & Snedkerfirmaet Peter Ellegaard A/S, etableret i 1984, udfører alt tømrer- og snedkerarbejde 
fra fag- og hovedentrepriser til reparation, vedligeholdelsesopgaver og forsikringsskader. Vi råder 
over eget snedker- og tømrerværksted med tilhørende moderne maskinpark.

Vi står for alle former for nybyggerier, renoveringer og restaureringsopgaver og betjener en bred 
kundekreds af erhvervskunder, private husejere og offentlige institutioner i Odense og på resten af 
Fyn.

Vi er stolte af at beskæftige veluddannede medarbejdere, der arbejder selvstændigt i en virksomhed, 
hvor personligt ejerskab er en af vores kerneværdier. Du bliver en del af et team, der lægger stor vægt 
på faglig udfordring, sparring og videndeling med fokus på at levere kvalitetshåndværk og mulighed 
for at følge dine projekter til dørs.


