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Byggeleder til TH-Gruppen med muligt medejerskab 
Vil du være med til at sætte retningen for solid bygge- og tømrervirksomhed syd for Aarhus og løfte 
virksomheden til næste niveau? 

TH-Gruppen A/S er en veldrevet virksomhed med flotte resultater, der favner alsidige byggeopgaver i både 
fag- og hovedentrepriser for professionelle kunder – samt eksklusivt nybyggeri for private kunder. Vores 
gode position i det Aarhusianske marked skal bruges som afsæt til at udvikle den samlede virksomhed til at 
favne flere og større projekter. 

Vi søger derfor en engageret byggeleder, der udover at være vellidt og kompetent også drives af at skabe 
resultater for vores kunder såvel virksomheden selv.  Du brænder for at være i en entreprenant og 
handlingsorienteret virksomhed, hvor du er i stand til at spille sammen med både vores dygtige 
håndværkere, samarbejdspartnere og den daglige ledelse.  

Hvad tilbydes du? 

Som byggeleder bliver du overordnet ansvarlig for dine egne projekter og har den direkte ledelse af vores 
timelønnede på projekterne. Du bliver samtidig en del af virksomhedens ledelse med en tæt reference til 
vores direktør. Dermed kommer du til at tage del i den strategiske udvikling af virksomheden.  

Tilmed tilbyder vi den rigtige kandidat et muligt medejerskab af virksomheden. Du skal bevise, at du har 
evnerne til at drive dine projekter med flotte resultater selvstændigt. Så er vi klar til at gøre dig i stand til at 
løfte et medejerskab og sikre din karrieremæssige udvikling personligt, fagligt og ledelsesmæssigt. 

Du har bl.a. som ansvar at sikre 

• Understøtte kalkulation og tilbudsgivning 
• Kontrahering med bygherre og leverandører 
• Bemandingsprognoser 
• Budget og økonomistyring 
• Byggestyring 
• Tidsplanlægning 
• Kvalitetssikring 
• Afleveringsforretning 
• Medarbejderledelse 

Hvad forventer vi af dig? 

Vi ønsker en kandidat, der har en stærk vilje og handlekraft til at opnå noget ekstraordinært sammen med 
dit team og kollegaer i øvrigt. Du skal sætte dig ind i virksomhedens metoder og systemer - men tør også 
gøre tingene på nye måder. 

Vi forventer, at du kommer med følgende kvalifikationer: 

• Har en byggeteknisk og/eller håndværksmæssig baggrund/erfaring 
• Har en byggeteknisk relevant uddannelse (fx bygningskonstruktør) 
• Minimum 2 års erfaring 
• Du skal kunne fastholde det overordnede overblik og samtidig have sans for detaljen 
• Du er målrettet, ansvarlig og kvalitetsbevidst 
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• Du har en systematisk og struktureret arbejdstilgang 
• Erfaring med digitale platforme i byggeriet 
• Kendskab til AB18 mv. 

Ansøgningsfrist den 3.  oktober 2022 

Ansøgninger sendes til Refine Consulting, Tobias Rydahl på tr@refineconsulting.dk. For mere information 
om jobbet kan du kontakte Tobias på telefon 2253 5020. Samtaler afholdes løbende på virksomhedens 
adresse i Malling. 

 

Læse mere om TH-Gruppen her 

 

 


