"Tillsammans skapar vi den bästa framtiden i Partille."
Vi är en samhällsutvecklare med personlig service i världsklass som affärsmässigt skapar, utvecklar och
erbjuder hållbara boendemiljöer, lokaler och energilösningar.

Projektledare
Göteborg
Det händer mycket inom Partille kommun och Partillebo, man är under stark tillväxt. Det innebär en intensiv
framtid, där flera stora intressanta projekt är under uppstart.
Vi behöver nu förstärka vår projektavdelning med en projektledare. Projekten som du kommer att arbeta
med spänner över en bredd från bostäder, kontor, skolor, fastigheter för vård & omsorg till idrottshallar.
Partillebo erbjuder dig en trevlig arbetsplats som har satsat på sin verksamhet under en lång tid. Det har
resulterat i nöjda kunder och ett företag där medarbetare trivs och utvecklas.

"Min förra arbetsgivare hade uppdrag åt Partillebo. Det blev knappt ett år som
konsult hos Partillebo innan jag ville söka mig hit. Partillebo som företag är en bra
arbetsgivare som tänker på sina anställda lite extra.
Det är stimulerande arbetsuppgifter då du får vara inblandad i alla frågor som
berör bolaget, men framför allt erbjuder Partillebo bra kompetensutveckling. Här
får man känna stort förtroende från sin chef och man lär sig nya saker varje dag.
Stämningen i teamet är på topp! Nu för tiden träffas vi oftast via Teams på
fredagar eller så blir det något möte inne på kontoret. När vi fysiskt träffas försöker vi alltid fika och gärna
äta lunch tillsammans."
- Erik Elgered, projektledare

Arbetsuppgifter
Projekten utvecklas och drivs alltid ur ett affärsmässigt perspektiv men har samtidigt fokus på
samhällsnytta. Vi har en långsiktighet med allt vi gör och bygger för att förvalta på lång sikt. Du kommer att
arbeta tillsammans med duktiga kollegor inom både drift och förvaltning som alla har lång erfarenhet inom
fastighetsprojekt.
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att:
•
•
•
•
•
•
•

Leda och driva projekt i olika skeden såväl nyproduktioner och ombyggnationer från idé till färdig
produkt
Budgetera och upprätta investeringskalkyler
Delta i affärsmässiga bedömningar och beslut för projekten
Planera och upprätta tidplan
Handlägga och utvärdera anbud
Leda och driva konsultgrupper för framtagande av förfrågningshandlingar
Leda och driva arbetet med upphandlade entreprenörer

Det finns även utrymme att arbeta aktivt med långsiktig hållbarhet i fokus och/eller driva
digitaliseringsfrågor internt.
Din Profil
•
•
•
•
•
•

Civilingenjör alternativt högskoleingenjör med inriktning Väg & Vatten eller likvärdigt
3-5 års erfarenhet av projekt- och/eller projekteringsledning
Erfarenhet från husbyggnadsprojekt i minst två faser med huvudfokus från program och framåt
Vana att arbeta med budget och ekonomisk uppföljning
Kunskaper inom entreprenadjuridik
Goda kunskaper inom Office-paketet

Har du erfarenhet eller intresse av arbete med hållbarhet eller digitalisering är detta ett stort plus.
Som person värdesätter du etik och moral, är prestigelös, noggrann och initiativrik. Du är kommunikativ,
jobbar gärna i team och har förmågan att se hela affären. Skapar motivation och engagemang för ett gott
samarbete både internt och externt.
Kontakt och ansökan
För mer information om tjänsten kontakta Malou
Magnusson 0707-58 87 45 eller Nicole Diener 0735-25 86
86 på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar
med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför
gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!

Om Partillebo
Partillebo är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar ca 3 900 bostäder och ca 230 000 kvm lokaler i Partille
kommun och är ca 80 anställda. Bolaget omsätter ca 800 mkr, och nyproducerar kontinuerligt. Våra kunder är
vår viktigaste tillgång, att sätta kunden i fokus, är därför en självklarhet för oss. Genom ett omfattande kvalitetsoch förbättringsarbete, svarar vi upp till våra kunders höga förväntningar på oss.

