Arbejdsmiljøkoordinator med erfaring fra større byggerier
Arbejdsmiljøkoordinatorer med erfaring fra større byggerier
På grund af øget efterspørgsel på vores kompetencer, til såvel nye som igangværende
projekter både i Jylland og københavnsområdet, søger FM Bygningsdrift ApS flere
arbejdsmiljøkoordinatorer med erfaring fra større byggepladser.
FM Bygningsdrift ApS
Som bygherres uvildige rådgiver tilbyder vi ydelser indenfor alle byggeriets faser. Vores motto er ”Alt
hvad vi gør, skal have værdi for kunden” og derigennem har vi hele tiden fokus på kundens behov.
Vores kompetencer er hovedsagelig indenfor byggelogistik, byggeledelse, arbejdsmiljøledelse, drift
og vedligeholdelse samt beboerhåndtering inkl. genhusning.
Arbejdsmiljøkoordinator hos FM Bygningsdrift ApS
Som arbejdsmiljøkoordinator hos FM Bygningsdrift indgår du i et professionelt team med kollegaer
på nogle af Danmark og Sveriges største byggepladser. Det er derfor vigtigt du har evnerne til at
løfte niveauet, så sikkerheden altid er på højeste niveau.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. være følgende:
• Have det store overblik over sikkerheden på byggepladsen
• Foretage risici analyser på fremtidige hændelser
• Afholde sikkerhedsmøder
• Gå tilsyn på byggepladsen
• Kommunikere med øvrige bygherrerådgivere og entreprenører.
Dine egenskaber
Med fokus på arbejdsmiljøkoordinering er det vigtigt du har byggepladsens helhedsbillede med i de
valg du træffer. Derved forventes det også, at du snarere siger ”vi” end ”jeg”.
Vi ser desuden gerne at du besidder én eller flere af disse kompetencer:
• Erfaring indenfor rådgiver- eller entreprenørbranchen
• Erfaring med pro-aktiv projektledelse
• Serviceminded
• Motiveret og entusiastisk omkring dine arbejdsopgaver
• Kan kommunikere mundtlig og skriftligt fagligt og kompetent med kunder og samarbejdspartnere
• Kan disponere over egen tid og arbejdsopgaver
Vi forventer desuden, at du har arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen og har beskæftiget dig med
arbejdsmiljø i flere år.
Vi tilbyder
Et spændende og selvstændigt job i en lille organisation med højt til loftet. Vi har fokus på udvikling
af den enkelte medarbejder og prioriterer de personlige egenskaber lige så højt som de
professionelle. Det vigtigste er at du i stand til at gøre en forskel for kunden.
Kan du identificere dig med ovenstående er du velkommen til at sende en ansøgning til Helle
Bjerregaard på hb@fmbygningsdrift.dk.
For yderligere oplysninger om FM Bygningsdrift eller jobbet kan du kontakte markedsansvarlig Ole
Stensbjerg på tlf. 40 29 68 38 eller gå ind på vores hjemmeside www.fmbygningsdrift.dk
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