
Vi tilbyder
• Et godt job med gode arbejdsforhold i en 

veletableret virksomhed
• Rig mulighed for faglig og personlig udvikling
• Gode kolleger med lignende stillinger og 

dermed gode muligheder for sparring og støtte
• 37-timers arbejdsuge
• Løn efter kvalifikationer og erfaring
• Masser af spændende arbejdsopgaver
• En hverdag i en uformel virksomhed

Vi forventer, at du
• Arbejder struktureret og har en god ordenssans
• Har min. 3 års erfaring fra en lignende stilling
• Har du en håndværksmæssig baggrund vil det 

være et plus
• Er gerne uddannet konstruktør eller 

tilsvarende, men dette er ikke et krav
• Er fortrolig med Microsoft Office
• Har kørekort (b)

Om os
Tømrer og snedkerfirmaet Verner Fredsgaard & Søn 
A/S blev grundlagt i 1965 af Verner Fredsgaard.
I 2018 skete et generationsskifte hos Verner 
Fredsgaard & Søn A/S. Virksomheden drives 
videre i samme ånd, og i dag beskæftiger vi ca. 25 
medarbejdere.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Jakob Heltborg Jensen på tlf. 25 76 67 78.

Send din ansøgning allerede i dag
Tiltrædelse snarest muligt. Send dit CV og 
ansøgning til job@fredsgaard.dk allerede i dag.

Med udsigt til flere kommende byggeprojekter og adskillige igangværende projekter har vi travlt og søger 
derfor en fagligt stærk entrepriseleder.

Verner Fredsgaard & Søn A/S er et tømrer- og snedkerfirma. Vi løser alle opgaver, lige fra udskiftning af 
enkelte dørhåndtag til konstruktion af større byggeopgaver. Vores tømrerværksted fremstiller blandt andet 
udsparingsforme til betonindustrien, her iblandt mange specielle forme.

Som entrepriseleder skal du varetage vores eksisterende erhvervskunder og privatkunder samt opbygge nye 
relationer. Du får ansvaret for at planlægge, lede, styre og holde tilsyn med flere byggeprojekter. Processen 
foregår i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere og eventuelle underentreprenører på projektet. 
Herudover står du bl.a. for afholdelse eller deltagelse i relevante møder, styring af tidsplaner, kvalitetssikring, 
kontraktforhandlinger, økonomistyring, opfølgninger på mangler og 1- og 5-års gennemgang.

For at skabe en klar forventningsafstemning forud for ethvert projekt vil du blive målt på en række forskellige 
parametre, såsom tid og økonomi. Det er derfor vigtigt, at du er motiveret for at medvirke til at sætte en række 
mål for projekterne, arbejde for at nå disse mål, følge op på dem og tage nødvendige, passende foranstaltninger. 

MÅLRETTET ENTREPRISELEDER
- sæt dit præg på spændende byggeprojekter


