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Hotel Concept är en heltäckande leverantör av inredning till hotell. Vårt mål är att skapa
långsiktiga relationer och vara en kunskapspartner inom FF & E och enklare renovering.
Med fokus på kostnadseffektivitet, kompetens och fullt engagemang erbjuder vi ett
tryggt samarbete där vi tillsammans med dig hittar de rätta lösningarna i varje enskilt
projekt.
På Hotel Concept har vi specialistkunskap och mångårig erfarenhet från den operativa
sidan inom hotell men också spetskompetens från specifika leverantörsområden. Detta
gör att vi kan hålla ett stort fokus på lyssna på våra kunder och erbjuda ett tryggt
samarbete där vi tillsammans med hittar de rätta lösningarna i varje enskilt projekt för
bästa leverans ur både ett användarvänligt perspektiv med flöde och känsla till det
ekonomiska.
På Hotel Concept är vi kreativa och driver alla våra projekt baserat på en helhetssyn
som stärks av detaljkännedom genom våra experter inom hotelldrift, snickeri, textil,
inköp, montering och projektledning.
Hos oss får kunden alltid hög kompetens och ett starkt personligt engagemang.
Vi lever efter vår värdegrund med engagemang, kompetens och passion. Vi drivs av
utmaningar och möjligheten att få vara kreativa. Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör
och vi delar mer än gärna av oss av vår energi och glädje. Vi tror att skratt förlänger livet
och får hjärnan att ge det lilla extra.
Vi söker nu – PROJEKTLEDARE – ON SITE
Dina arbetsuppgifter
Du följer projektet i alla dess skeden, håller kontakt med beställare, hotellet,
underentreprenörer, leverantörer och rapporterar till VD.
I rollen kommer du att ansvara för:













Ekonomin i ditt projekt.
Hjälpa kunden med bästa lösning i olika situationer, från ritningsstadie till utförande.
Ansvara för miljö- och kvalitets- arbetet i projektet.
Ansvara för att produktionen genomförs enligt kontraktshandlingarna.
Tekniska och ekonomiska avstämningar, utvärderingar och prognoser.
Tillämpning av fastställda handlings- och tids- planer.
Driften av monteringen på projekten.
Planera logistik ofta tillsammans med kund.
Ansvara och säkerställa leveranser på plats, mottagning och logistik.
Aktivt delta i leverans och montering på plats hos kund.
Kvalitétskontroller.
Delta aktivt vid besiktningar, etapp likväl som slutbesiktingar.

Då vi driver projekt på många olika orter i Norden innebär det en hel del resor. Normalt
så bor vi på de hotell vi renoverar och ligger då ute måndag till torsdag.
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Kvalifikationer
Vi söker dig som vill utvecklas med oss. Som har tidigare erfarenhet av rollen som
platschef eller som känner dig mogen att kliva in i den rollen, som har goda
ledaregenskaper och erfarenhet av att leda ett team. Relevant erfarenhet från
byggsektorn är såklart meriterande även om det inte är ett krav.
Rollen är väldigt operativ då det handlar om att vara en del i teamet och göra alla
förekommande arbetsuppgifter tillsammans för att det ska lyckas. Vi vill att du är den
typen av ledare som går före och visar istället för den som står bakom och berättar hur
det ska gå till. En person som är noggrann och inte gillar att släppa ifrån sig något
halvdant utan hela tiden strävar efter att bli bättre och utvecklas.
Personliga egenskaper som kommer få dig att lyckas är: Positiv, energirik, driven,
ödmjuk, flexibel, engagerad, strukturerad, fokus på ordning och reda, god
samarbetsförmåga, initiativrik och serviceinriktad.
Du måste besitta god kommunikationsförmåga verbalt likväl som i skrift och minimum
två språk, svenska och engelska, övriga språk är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid rätt inställning och personliga egenskaper. Vi välkomnar alla
sökanden och eftersträvar mångfald.
Körkortskrav
B
Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid
Tillträde
Omgående
Ersättning
Fast lön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2019-10-31
Välkommen med ansökan via e-post till: hello@hotelconcept.se
Kontakt
patrick@hotelconcept.se
Företag
Hotel Concept AB
Adress
Kurödsvägen 3B
451 55 UDDEVALLA

