Vi söker projektledare!
Vi och bostadsmarknaden går utmärkt och vi börjar därför bli för få. Vill du också
vara med i vårt team och erbjuda Skånes attraktivaste boenden? Nu söker vi en erfaren
projektutvecklare som kan se till att våra projekt blir verklighet, i princip från ax till
limpa. Under byggfasen arbetar du nära våra samarbetspartners inom produktion.

Om oss
Sundprojekt utvecklar och bygger attraktiva bostadshus på Öresundsregionens bästa lägen.
Vi startade vår verksamhet i Skåne 2004 och har sedan dess byggt ca 1000 bostäder. Vi arbetar
så gott som uteslutande med bostadsrätt som upplåtelseform.
Vi är ett personellt litet företag med idag åtta anställda, men arbetar i långa relationer och nätverk
med externa resurser och kompetenser. NBI-koncernen i Sjöbo är majoritetsägare till vårt bolag
och har oftast även rollen som byggentreprenör. Vi arbetar tätt tillsammans och delar resurser
och kompetens inom personal och IT.

Om rollen
Rollen innefattar ett brett spann av arbetsuppgifter, vilket innebär ett omväxlande arbete och
en dynamisk vardag, t ex:
• Delaktighet i markanskaffning genom förvärv eller tävlingar
• Ta fram projektidéer
• Ta fram programhandlingar tillsammans med arkitekt
• Kalkylera intäkter och utgifter
• Representera beställarsidan genom projektering och produktion
• Vara delaktig i brf-administration, försäljning och besiktningar

Om dig
Du är engagerad, flexibel, och ansvarsfull. Du har inga problem att arbeta såväl enskilt som i grupp
och har en vilja att skapa de bästa bostäderna och upplevelsen för våra kunder. Vi ser helst att du
har mångårig erfarenhet av projektutveckling.
Vi erbjuder ett flexibelt och omväxlande arbete med stora möjligheter att påverka och styra. Vi är
en liten arbetsgrupp som hjälper varandra på ett prestigelöst sätt. Vårt kontor ligger i ljusa rymliga
lokaler vid Slussplan i Malmö, där vi ses de flesta dagar. Vårt arbetssätt är mobilt och alla har
möjligheter att arbeta där det är mest effektivt eller lämpligt.
För frågor eller ansökan om tjänsten, kontakta Sundprojekts VD Henrik Lindén: 040-10 71 68 eller
henrik.linden@sundprojekt.se. Ansökan skall innehålla CV och personligt brev. Vi utvärderar och
intervjuar löpande tills tjänsten är tillsatt.

