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Erfaren Byggprojektledare

Varberg växer – vill du vara med och utveckla staden tillsammans med oss? Vi söker dig som
inspireras av att genomföra kvalificerade förstudier och som projektledare metodiskt leda
ny-, till- och ombyggnationer. Du har en rejäl verktygslåda som bland annat innehåller en
riktigt god förmåga att genom dialog och prestigelöshet samverka för att skapa bästa möjliga
samhällsnytta i våra projekt.
Vad får du hos oss?
På Varbergs Fastighets AB, VFAB, blir du en del av ett kunnigt, ambitiöst och prestigelöst
team där vi delar med oss av våra erfarenheter för att bidra till varandras framgång.
Du får ta ansvar för spännande komplexa projekt, vilka alla bidrar till utvecklingen av
Varbergs växande kommun, och stimuleras av att arbeta i en organisation som satsar framåt,
vill utvecklas och skapa en hållbar framtid.
Vi bryr oss om din utveckling och arbetar därför mycket med individuella utvecklingsplaner,
med fokus på hur din och bolaget utveckling ska gå hand i hand.
Exakt hur din resa kommer att se ut är mycket upp till dig själv och din initiativförmåga.
Vad gör en Byggprojektledare hos VFAB?
Som byggprojektledare hos VFAB är du med och formar samhällsstrukturen i den stad vi
arbetar i. Exempel på projekt som kan falla inom ramen för ditt uppdrag är;
omsorgsboenden, förskolor, skolor, idrottsanläggningar, och inte minst våra egna
kulturfastigheter som Varmbadhuset, Stadshotellet, Societetshuset mfl.
Du är med under hela resan i projekten, ofta från förstudie till inflyttning. Du driver hela
tiden projekten utifrån styrande dokument, samverkar med de verksamheter som ska nyttja
byggnaderna, samt rapporterar löpande till våra olika intressenter. Vardagarna är
omväxlande och det krävs både ordning och reda, samt kreativitet för att tillsammans med
kollegor och entreprenörer finna lösningar på ibland oväntade utmaningar.
Projektuppdragen kan komma både från VFAB internt och från kommunens förvaltning för
samhällsutveckling. Gemensamt för alla projekt är att de bidrar till utvecklingen av Varberg
och att förbättra vardagen för invånarna i Varberg.
Vi söker ständigt utveckla vår förmåga att utveckla affärer, arbetssätt och processer. Med din
erfarenhet och nyfikenhet är du aktiv i arbetet med att tillsammans med kollegorna utveckla
såväl verksamhet som varandra.
Du rapporterar till vår projektchef.
Varbergs Fastighets AB bildades 1970 och är ett helägt kommunalt bolag. Bolagets fyra hörnstenar är byggprojektering,
fastighetsförvaltning, parkeringsverksamhet och fastighetsutveckling. Det innebär ansvar för ny- och ombyggnation åt Varbergs
kommun samt förvaltning och utveckling av affärs- och kulturfastigheter som bolaget själva äger. Läs mer om våra fastigheter
och pågående projekt på www.varbergsfastighets.se.
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Vill du läsa mer om våra pågående projekt och våra fastigheter är du välkommen att läsa mer
på vår hemsida https://www.varbergsfastighets.se/
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en 3-årig högskoleutbildning eller motsvarande med inriktning mot
byggprojektledning/ byggproduktion eller byggteknik. Du bör ha varit verksam som
projektledare i 10 år eller mer. Det är meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat
med offentliga byggnader, och har goda kunskaper om entreprenadjuridik samt LOU.
En viktig del i projektledaruppdraget är att leda människor i olika situationer, varför
ledaregenskaper och god kommunikationsförmåga är något du känner igen dig i. Andra ser
dig som en riktig lagspelare och du tar gärna rollen som förebild och mentor till de på
avdelningen som söker stöd och utveckling.
Om arbetsplatsen
Vi är ett gott gäng, där skratt är mer regel än undantag och där hjälpsamhet är en
självklarhet. Du har omväxlande arbetsdagar med stora möjligheter att vara kreativ och att
utvecklas i en av landets vackraste och snabbast växande landsdelar. Hos oss välkomnar vi
dina idéer och tillsammans bygger vi en trevlig arbetsplats, där alla är med och bidrar.
Vårt uppdrag
Våra uppdrag och vårt bolag har de senaste åren vuxit och idag är vi närmare 40 engagerade
medarbetare som medverkar till utvecklingen av Varbergs kommun – Västkustens kreativa
mittpunkt, genom att bygga, utveckla och förvalta samhällsnyttiga och attraktiva fastigheter,
samt bedriva parkeringsverksamhet genom våra parkeringshus.
Urval och intervjuer sker löpande
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Placeringsort: Varberg.
Omfattning: Heltid med flextidsavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 2021-08-14 urval och intervjuer kan komma att göras löpande.
Krav: B-körkort.
Välkommen med din ansökan till:
vfabrekrytering@varberg.se Ange referens: Byggprojektledare
Kontaktperson:
Clara Tholin, Tf Projektchef, clara.tholin@varberg.se, 0340-50 60 03.
Facklig representant:
Helen Treslow, helen.treslow@varberg.se, 0340-50 60 08.
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