
   

 

 

 

 

 

 
 
Ambitiøs Bygherre / Projektleder søges 
 

Bomidtvest er en almennyttig og visionær boligorganisation, som har mange renoveringer og 

nybyggerier i gang og på tegnebrættet. Vi har i den forbindelse brug for en ny medarbejder, 

der kan agere bygherre, og projektlede med et glimt i øjet.  

Du får reference til projektchefen og har din faste arbejdsplads på vores fælles kontor 

Finsensvej 1A, 7430 Ikast. 

 

Om stillingen 
 

Du arbejder selvstændigt, er fagligt dygtig og arbejder struktureret med vores opgaver der 

spænder bredt.  

 

Du har mod og lyst til et job i en almennyttig boligorganisation med højt til loftet og en tryg 

hverdag med mange spændende opgaver og stor berøringsflade til alle byggeriets parter. 

 

Du vil som Bygherre & Projektleder i Bomidtvest få et stort selvstændigt ansvar for dine egne 

byggesager fra start til slut.  

 

Som bygherre udvikler du sammen med ledelsen nye byggeopgaver. Du leder tilblivelsen af 

Lokalplaner, Byggeprogrammer, Kontrahering med projekterende og udførende rådgivere og 

entreprenører samt økonomistyring. Du deltager i bygherremøder, byggemøder, og sikrer dig 

kvalitet og ydelser af det bygherren har udbudt og aftalt, bliver effektueret i praksis.  

 

Du arbejder tæt sammen med Drift, Udlejning og Økonomi afdelingen, som er i huset. 

 

Du har fokus på den fremtidige drift i hele processen.  

 

Med andre ord vil du stå i front og lede ”dine” opgaver fra start til slut. 



   

 

 

 

 

Dine kvalifikationer og personprofil 
 

Du er uddannet bygningskonstruktør eller med tilsvarende byggeteknisk viden, og gerne med 

en håndværksmæssig baggrund.  

 

Du arbejder med en positiv indstilling, også når det går stærk.  

 

Du har ordenssans og er udadvendt med gode kommunikative egenskaber, da du dagligt er i 

dialog med, rådgivere, entreprenør, beboere, viceværter m.fl. 

 

Kendskab til den almennyttige boligsektor er en fordel men ikke et krav. 

 

 

Vi tilbyder 

 

o Alsidigt og selvstændigt job med korte beslutningsveje. 

o Spændende og varierede opgaver, hvor der er mulighed for relevant personlig og 

faglig efteruddannelse. 

o Inspirerende og uformelt arbejdsmiljø, hvor engagement og ansvarsbevidsthed er  

Nøgleord. 

o Gode personaleforhold og -vilkår med bl.a. pensionsordning, sundhedsordning samt 

frokostordning m.v. 

o Løn- og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer. 

o Stilling forudsætter kørekort (B) og egen bil. 
 

 

Ansøgning 
 

Er du blevet interesseret og kan du se dig selv i stillingen så fremsend en ansøgning til os 

eller kontakt os for en uforpligtende snak under fuld diskretion. 

 

Skriftlig ansøgning mrk. ”Bygherre / Projektleder” med oplysning om tidligere beskæftigelse 

samt eventuelle referencer som bedes fremsendt til jsd@bomidtvest.dk , Att.: Projektchef 

Jesper Sand Danielsen.  

 

Samtaler vil blive afholdt løbende. 

 

 

Kontaktinformation 
 

For uddybende information om stillingen: 

Direktør Per Dyhr Jensen tlf: 21 47 14 37  

Projektchef Jesper Sand Danielsen tlf: 40 86 41 84 
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