
Rasmus Jakobsen A/S blev stiftet af murer
mester Rasmus Jakobsen i 1975 i Grenaa. 

I dag består virksomheden af en afdeling i 
Grenaa med ca. 70 medarbejdere der mes
trer egenproduktion indenfor jord, kloak, 
beton og murerarbejder, samt en entre
priseafdeling i Aarhus på ca. 8 mand, som 
primært arbejder med projektledelse. 

Kombinationen af egenproduktion og pro
jektledelse i samme virksomhed er med til 
at skabe stor fleksibilitet i vores opgave
løsninger. 

Ligeledes er der forankret rigtig meget 
viden indenfor bygge og anlægsarbejder i 
vores organisation. 

Aarhus: Tilst Søndervej 136
Grenaa: Energivej 20
Tlf.:  86 32 35 11
rasmus@rjakobsen.dk

Er du en dygtig projektleder og ønsker du at  
skabe inspirerende rammer i et projektforløb?  
Kan du bevare overblikket og trives du med at drive 
projekter og få tingene til at ske?  
Så er du måske vores nye kollega. 
  
Vi tilbyder dig
• At indgå i et kompetent velfungerende team
• Mulighed for at styre omfangsrige projekter inden-

for stor-, hoved- og totalentrepriser
• Medindflydelse på kontraktudformning og indkøb 

af ydelser fra underentreprenør og leverandør
• Projektstyring 

- Håndtere tids- og ressourceplaner
- Løbende dialog og møder med bygherre og  

øvrige rådgivere samt underentreprenør og 
leverandør

- Kvalitetsstyring 
- Sagsøkonomi og fakturering  

Vi forventer at du
• Er uddannet konstruktør/ingeniør
• Har erfaring med projektstyring, byggeledelse og 

evt. projektering
• Har faglig stolthed og evner at tage rettidige  

beslutninger
• Gode kommunikationsevner
• Er positiv, loyal og har en konstruktiv tilgang til  

at indgå i et effektivt team 
• Forstår begrebet frihed under ansvar og efterlever 

det  

Send din ansøgning
Er du interesseret - så 
send din ansøgning med 
CV til projektchef:
  
Hans Henrik Møller 
hanshenrik@rjakobsen.dk  

Ønsker du yderligere 
oplysninger er du også 
velkommen til at kon-
takte Hans Henrik på  
tlf. 21 40 87 14.

Projektleder søges  
til hoved- og totalentreprenør

www.rjakobsen.dk

https://www.linkedin.com/company/10954009/admin/
https://www.facebook.com/rjakobsen.dk

