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Entry söker en Produktionschef Bro
Vi på Entry
Entry leder och styr projekt inom byggbranschen. Vi bygger infrastruktur med vägar, järnvägar och
broar till offentliga beställare såsom Trafikverket och kommuner. Vi verkar inom geografin
Mellansverige och är hemmahörande på flera orter. Mer om Entry kan du läsa på vår hemsida,
www.entrygroup.se.
Att jobba som Produktionschef hos oss
Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår bransch är att ge goda
möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med ett driv och kreativitet som vill få frihet och
möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen.
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta i ett team där alla har en viktig uppgift – att utföra
sina arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt och alltid med fokus på säkerhet och produktivitet
som en förebild.
Vi söker nu produktionschef som har dokumenterad erfarenhet av att driva brobyggnationer inom
infrastruktur. Arbetsuppgifterna varierar mellan nybyggnation av broar eller betongarbeten i övrigt. Du
är en ledare och ansvarar för medarbetare, planering, säkerhet, framdrift och budget. Vid större
projekt har du både arbetsledare, projektingenjör och specialister till din hjälp. Du leder även
brorelaterad projektering där våra konsulter designar och konstruerar åt oss. Det förekommer i större
väg- och järnvägsprojekt att du ingår i ett större team, där du planerar, samordnar och leder
tillsammans med andra.
Är du den vi söker?
För att trivas hos oss är du flexibel men samtidigt beslutsam. Du ska ha god samarbetsförmåga och
trivs med högt tempo. Vi tror att du är en driven och självständig person som gärna tar egna initiativ
och kan generera resultat tillsammans med andra. Du är även trygg i din yrkesroll och vill
vidareutvecklas inom ditt yrke.
Då vi har projekt och etableringar runt om i landet förekommer resor i tjänsten. Vi söker dig som har
lägst gymnasieutbildning med inriktning bygg och anläggning, eller likvärdig annan
arbetslivserfarenhet. Betong Klass I kompetens och B-körkort är ett krav.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid/tillsvidare
Arbetsområde: Mellansverige
Ansök nu
Ansök idag eller senast 2021-03-31. Alla ansökningar behandlas löpande vilket innebär att tjänsten
kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta
rekryteringsansvarig Mats Lindahl, mats.lindahl@entrygroup.se, 070-370 02 11.
Välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla samhällets mångfald av människor, och att alla har
samma förutsättningar att trivas och utvecklas.

