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Projektchef
Varberg Växer – vill du vara med och utveckla staden tillsammans med oss? Vi söker nu till
vår Projektavdelning en erfaren projektchef med god inblick i byggsektorn. En ledare med ett
coachande förhållningssätt som delar vår syn på att kommunikation och samverkan är
grunden för ett framgångsrikt teamarbete.
Vad får du hos oss?
På VFAB får du arbeta tillsammans med ett kunnigt, ambitiöst och prestigelöst team där vi
delar med oss av våra erfarenheter för att bidra till varandras framgång. Du samverkar och
utvecklar med kollegorna i kommunen gemensamma effektiva processer, samt nätverkar i
olika forum för benchmarking och utveckling av goda relationer. Du får en varierad vardag
med spännande 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.
Vad gör en projektchef hos VFAB?
Som projektchef ansvarar du för projektavdelningens uppdrag vilket är att genomföra
byggprojekt, från förstudie till genomförande. Uppdragen är varierande i både storlek och typ
då vi bygger samhällsfastigheter med kommunen som beställare, för 250-400 miljoner per
år, likväl som vi underhåller och utvecklar några av Varbergs mest intressanta
kulturfastigheter tillsammans med våra hyresgäster.
Arbetet utför du tillsammans med ditt team som idag består av åtta byggprojektledare.
Gemensamt arbetar ni för att resultatet av varje uppdrag ska komma invånare och besökare
till största glädje och nytta. Genom ett närvarande och coachande ledarskap bidrar du till att
utveckla både gruppen och den enskilde medarbetaren. Dagligen visar du vägen för ett gott
samarbete mellan din avdelning, olika funktioner på bolaget samt intressenter inom
kommun och näringsliv.
Du leder avdelningens arbete mot affärsplanen och uppsatta mål, samt säkerställer
genomförande av förändringsarbeten. Du ansvarar för avdelningens budget och resultat,
följer kontinuerligt upp projektekonomin, och rapporterar löpande till bolagets styrelse.
Du ingår i bolagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet inom byggbranschen i olika roller, inkluderat
uppdrag i ledande positioner. Du har vana av övergripande ansvar inom projektledning och
projektutveckling och goda kunskaper inom ekonomi, förhandling, planering samt kvalitet i
projekten. Du är analytisk och resultatinriktad som person och visar på en god
affärsmässighet.
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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Ditt ledarskap kännetecknas av ett coachande och inkluderande ledarskap och där din
förmåga att kommunicera är en framgångsfaktor. Du har en god förmåga att planera och
organisera, samtidigt som du utifrån tydliga mål kan motivera och peka ut riktningen för
dina medarbetare och kollegor. Vi ser att du har lätt för att skapa förtroendefulla och
långsiktiga relationer med människor i din omgivning samt anstränger dig för att hitta
lösningar, hjälpa andra och skapa mervärde.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
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: 2021-08-05, urval och intervjuer kan komma att göras löpande.
Krav: B-körkort.
Välkommen med din ansökan till:
E-post: vfabrekrytering@varberg.se. Ange referens: Projektchef.
Kontaktperson: Martin Rylander, martin.rylander@varberg.se, 0340-50 60 01.
Facklig representant: Helen Treslow, helen.treslow@varberg.se, 0340-50 60 08.
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