VI SÖKER PROJEKTLEDARE FÖR NY- OCH OMBYGGNAD.
Egnahemsbolaget startade 1933 som Småstugebyrån för att göra småhus tillgängliga för en
bredare allmänhet. Som göteborgarnas eget byggbolag fortsätter vi förverkliga
egnahemsdrömmar med nybyggda hus och lägenheter för göteborgare i alla stadsdelar. Vi
ingår i Framtidenkoncernen, som ägs av Göteborgs Stad.
Eftersom vi enbart är verksamma inom Göteborgs kommun kan vi koncentrera våra resurser
och vårt engagemang till att bli bäst på hemmaplan. Våra bostäder säljs direkt av oss utan
mellanhänder – vi finns alltså nära kunderna när de gör en av livets största affärer.
Vi är specialiserade på nybyggnation och har sedan starten byggt omkring 8 500 bostäder
över hela Göteborg. Som kommunalt bolag spelar vi en aktiv roll i stadens utveckling och
deltar i arbetet med den gemensamma byggprocessen. Det innebär också att vi har ett
särskilt ansvar för var, vad och för vem vi bygger.
Vi har även en konsultverksamhet som främst består av bygg- och projektledningsuppdrag
för systerbolagen i Framtidenkoncernen. Egnahemsbolaget omsätter 300 miljoner kronor
och vi är 23 medarbetare. Utökad småhusproduktion och fler konsultuppdrag gör att vi
behöver förstärka vår organisation ytterligare. Helst i dag. Senast i morgon.

Vill du vara med och utveckla vårt bostadsbyggande i Göteborg?
Nu söker vi flera projektledare för nybyggnad, ombyggnad och underhåll. Vi erbjuder ett
omväxlande arbete i ett spännande skede av stadsutvecklingen i Göteborg.
I din roll som projektledare ingår det att självständigt planera och leda projekt: från tidigt
skede till färdig produkt. Du driver och medverkar vid nybyggnads-, ombyggnads- och
underhållsprojekt samt ansvarar för kontakten med myndigheter och organisationer,
entreprenörer och kunder.
Vi tror att du har en högskoleutbildning inom byggteknik och rejäl erfarenhet från
projekterings- och byggverksamhet. Det är meriterande om du arbetat med
nyproduktionsprojekt under detaljplaneskedet och vi ser gärna att du är KA. Du har god
förhandlingsvana och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Dessutom är du social och
trivs i rollen som spindeln i nätet.
Vi erbjuder dig ett arbete med stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter där det finns
stora möjligheter att vara med och påverka, detta tillsammans med trevliga kollegor i en
ovanligt trivsam arbetsmiljö.
Vi genomför intervjuer löpande och vill därför gärna ha din ansökan snarast, dock senast den
6 oktober 2013.
Vi samarbetar med Cordovan Performance kring rekryteringen. Kontakta gärna Pia Strandh,
0733-40 92 13 eller pia.strandh@cordovan.se.

