
 
 
 
Bygningskonstruktør eller -ingeniør søges som byggeleder  

 
 

Om EMCH: 
”Vi kan, hvad I vil” er vores slogan, og det giver os en masse spændende udfordringer og byggeprojekter. Derudover får du 56 kolleger og en hverdag i en organisation med fokus på rettidig 
omhu og et godt arbejdsklima, hvor vi gør meget ud af, at det skal være sjovt, mens vi har travlt. 
Vi er en entreprenørvirksomhed beliggende i Holbæk Kommune med Sjælland som det primære arbejdsområde etableret i 1985. Vi arbejder med alle former for entreprenørarbejde, men er 
særligt kendt for store og komplekse bygningsværker og infrastrukturprojekter. Hovedsageligt inden for beton, jord, kloak, byggemodninger, hal- erhvervs- og boligbyggerier. Vi udfører både 
fag- total- og hovedentrepriser og udvikler egne projekter, samt indgår i Offentlig-Private Partnerskaber (OPP). 

Vi har travlt hos Entreprenør Morten C Henriksen 
A/S og søger derfor en byggeleder til nyopførelse 
af beboelsesbygning i totalentreprise beliggende i 
Holbæk. 
Er du en erfaren og ambitiøs bygningskonstruktør 
eller -ingeniør med fokus på projektledelse, og 
byggestyring, vil vi meget gerne høre fra dig.  
 
Hvorfor skal EMCH A/S ansætte dig? 

• Du er uddannet bygningskonstruktør 

eller bygningsingeniør – gerne med 

håndværksmæssig baggrund  

• Du har lyst til at være en del af et team 

indenfor styring af total- og 

hovedentrepriser  

• Du har erfaring indenfor total- og 

hovedentreprise 

 
 
  
 

Dit arbejdsområde: 

• Deltagelse i forhandlinger og indgåelser 

af kontrakter med leverandører og 

entreprenører 

• Opfølgninger på tidsplaner og byggeriets 

fremdrift 

• Deltagelse i afholdelse af byggemøder 

• Afholdelser af sikkerhedsmøder 

• Opfølgning på KS og arbejdsmiljø  

 

 
Hvad skal du ellers kunne? 

• Du skal være rutineret IT bruger, med 

flair for at lære nye systemer   

• Kunne arbejde i BlueBeam og Ajour 

• Du er god til at kommunikere, uanset om 

det er i tale eller på skrift 

• Du besidder et godt købmandskab 

• Du har kendskab til byggeriets 

aftaleforhold 

• Du er dynamisk og du kan strukturere 

din arbejdsdag  

• Bidrage med humør og personlighed til 

en god stemning på byggepladsen 

 
Hvad tilbyder EMCH A/S dig? 

• Et udviklende og spændende job, hvor 

du har frihed under ansvar og store 

muligheder for selvledelse 

• God fast løn som matcher dine 

kvalifikationer, pension og 

sundhedsforsikring 

• Korte beslutningsveje 

• Engagerede og dygtige kollegaer i et 

uformelt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor 

alle bidrager  

 
Hvis du vil vide mere:  
Så ring til Hans Erik Jensen på tlf.: 2012 7159 
eller skriv til hej@emch.dk 

 


