
 

Servicebyggeleder til Skou Gruppen i Hørsholm 
 
Til vores serviceafdeling søger vi en byggeleder til snarlig tiltrædelse. Har du har en håndværksmæssig baggrund som tømrer eller 
snedker? Har du arbejdet som formand eller mester, eller har du taget en videregående uddannelse som bygningskonstruktør eller 
byggetekniker? Så har vi et udviklende og spændende job til dig i en solid entreprenørvirksomhed. 
 
Skou Gruppen udfører alle former for serviceopgaver bla for boligselskaber, kommuner, Region Hovedstaden, EU og Forsvaret. Som vores 
servicebyggeleder vil du blive en del af serviceafdelingen, hvor vi pt. er tre byggeledere. 
 
Serviceafdelingen er ansvarlig for vores mange faste service- og rammeaftaler. Du vil få titel af byggeleder og vil referere til vores servicechef. Din 
daglige base bliver som udgangspunkt kontoret i Hørsholm. 
 
Om jobbet 
Du vil få ansvaret for udførelse af store og små serviceopgaver. Opgaven bliver i den forbindelse, at du selvstændigt gennemfører tilbudsprocessen 
fra besigtigelse med kunden over tilbudsberegning til udførelse og aflevering. 
 
Dine primære opgaver bliver at: 

• Besøge de faste servicekunder 
• Indhente relevante tilbud fra trælaster og underentreprenører  
• Beregne tilbud og forhandle disse på plads med kunderne 
• Udføre opgaverne i samarbejde med vores dygtige svende og faste samarbejdspartnere 
• Optimere vores arbejdsgange og processer med fokus på grøn omstilling 

 
Din profil 
Vi forestiller os, at du har en håndværksmæssig baggrund som tømrer eller snedker. Måske har du arbejdet som formand eller mester eventuelt 
suppleret med en videregående uddannelse som bygningskonstruktør eller byggetekniker. Dette er dog ikke et krav. 
 
Du har erfaring med udførsel af serviceopgaver, herunder byggeteknisk indsigt i materialer, udførelsesmetoder og priser. Derudover lægger vi vægt 
på, at du som person er: 

• Kvalitetsbevidst 
• I stand til at se alternative og utraditionelle løsninger 
• Selvstændig og handlekraftig 
• God til dialog og forhandling 
• Fleksibel og har mod på nye udfordringer 
• Systematisk, analytisk og målrettet 
• Holdspiller 

 
Vi tilbyder 

• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en virksomhed med en flad organisation. 
• En frisk omgangstone i en særlig ånd baseret på stærke, grundfæstede værdier 
• Et godt arbejdsmiljø med udstrakt frihed under ansvar  
• Faglig og personlig udvikling med adgang til et stort bagland af massiv viden, erfaring og ikke mindst støtte. 

 
Sådan søger du 
Vil du vide mere, så kontakt servicechef Jesper Nicolaisen på tlf. nr. 28960002  
Du bedes sende din ansøgning og CV på mail til: jni@skougruppen.dk 
 
Vi afholder løbende samtaler. 
 
Om Skou Gruppen 
Skou Gruppen A/S udfører hoved- og totalentrepriser samt store tømrer- og mureropgaver for professionelle kunder. Skou Gruppen har speciale i 
vedligeholdelse af ejendomme på servicekontrakter og i komplicerede renoveringer. 
 
Skou Gruppen beskæftiger ca. 150 medarbejdere, arbejder i hele Storkøbenhavn og har hovedkontor i Hørsholm. 
 

mailto:jni@skougruppen.dk

