
Rasmus Jakobsen A/S blev stiftet af murermester Rasmus Jakobsen i 1975 i Grenaa. 
I dag består virksomheden af en afdeling i Grenaa med ca. 80 medarbejdere, der 
mes trer egenproduktion indenfor jord-, kloak-, beton- og murerarbejder, samt en en-
trepriseafdeling i Risskov på ca. 8 mand, som primært arbejder med projektledelse. 
Kombinationen af egenproduktion og pro jektledelse i samme virksomhed er med til 
at skabe stor fl eksibilitet i vores opgave løsninger. 
Ligeledes er der forankret rigtig meget viden indenfor bygge- og anlægsarbejder i 
vores organisation. 

Hos Rasmus Jakobsen tilbyder vi en 
central og ansvarsfuld stilling i en 
virksomhed med stolte traditioner 
og en høj moral. 

Fundamentet for virksomheden er 
troværdighed 
Rasmus Jakobsen er en bygge- og 
entreprenørvirksomhed som vægter 
det meget højt at stå ved deres afta-
ler og gennemføre deres projekter til 
aftalt tid og økonomi. 

Stillingsbeskrivelse
Virksomheden er i vækst og arbejder 
hovedsagelig på større projekter på 
Djursland samt i og omkring Aarhus. I 
starten bliver du leder for en afde-
ling på mindre end 10 mand og uden 
en jordformand. De er dygtige og 
erfarne, så du får et godt fundament 
at starte på. 
Du vil være med til at køre afdelingen 
op på omkring 15 mand med en ansat 
jordformand. 
Dine ansvarsopgaver vil være:

• Kalkulation og tilbud af mindre 
opgaver     

• Kalkulation af større opgaver på 
egne råhus-, hoved- og totalentre-
priser 

• Ansvar for økonomi, efterkalkula-
tion og lovgivning 

• Dialog og forhandling med bygher-
re, byggemøder og bygherremøder 
(ved fagentrepriser for fremmede)

• Løbende indkøb og forhandling 
ved større indkøb.

Dine faglige kvalifi kationer 
Vi søger en der har erfaring med 
små og mellemstore jord- og kloa-
kentrepriser, formentlig fra en anden 
entreprenør, hvor du har arbejdet 
som byggeleder, entrepriseleder eller 
været formand i nogle år. 
Vigtigst er det dog, at du har stort 
kendskab til jord- og kloak, har klo-
akmestereksamen og brænder for at 
være leder af afdelingen.
Du har et godt netværk i branchen, 

der giver dig mulighed for at komme 
til tilbudsfadet og hente opgaver til 
afdelingen.
Du har kendskab til IT og kan arbejde 
i Offi cepakken.

Det personlige
• Du arbejder struktureret og kan 

holde styr på de forskellige projek-
ter 

• Du er engageret, har gennemslags-
kraft og er en dygtig og motive-
rende leder

Vi leder efter en, der arbejder og 
tænker som en selvstændig er-
hvervsdrivende, men gerne vil slippe 
for alt det bøvl, det giver og ”nøjes” 
med at være selvstændig i en større 
virksomhed.

Kontakt
Vil du høre mere, er du velkommen 
til at kontakte ejer Klaus Jakobsen 
på mobil 20 72 39 75 eller på mail 
klaus@rjakobsen.dk

Vil du være leder af afdelingen for udførelse af fagentrepriser indenfor jord-, 
kloak i en solid bygge- og entreprenørvirksomhed med stærke kompetencer?

Aarhus: Arresøvej 41
Grenaa: Energivej 20
Tlf.:  86 32 35 11
info@rjakobsen.dk

www.rjakobsen.dk

Leder til jord- og kloakafdeling
i bygge- og entreprenørvirksomhed


