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Byggeleder 
Milton Huse oplever en fantastisk succés, og derfor søger vi nu 

en Byggeleder til vores boligprojekter på Sjælland

Jobbeskrivelse
Hos Milton Huse bliver du en del af et dygtigt og dynamisk team, 
hvor du sammen med dine kollegaer skal være med til at levere 
personlige huse til vores kunder. 
Vi søger den rette kandidat til et attraktivt job, hvor du ved hjælp 
af exceptionel byggeledelse af vores kunders byggerier bliver an-
svarlig for, at vi lever op til vore motto om ”Personlige huse bygget 
med omhu”. Vi sætter en ære i, at der er styr på byggeprocessen 
fra start til slut ned til mindste detalje og at vores byggepladser altid 
er ryddelige. 

Din profil 
• Du har indblik i byggebranchen, en håndværksmæssig uddan-

nelse og evt. flere års erfaring med styring af byggepladser. 
• Du er ansvarsfuld, selvstændig, struktureret og vant til at styre 

flere forskellige byggeprojekter i en dynamisk hverdag, hvor 
tingene går stærkt. 

• Du har viljen til at ville lykkes og en professionel og tillidsvæk-
kende fremtoning. 

• Som person er du proaktiv, pligtopfyldende, arbejdssom og 
har en positiv indstilling samt gode samarbejdsevner. 

• Bopæl på Sjælland. 

Vores kunder vil være i gang med den største investering i deres liv. 
Det er derfor vigtigt, at du sætter en ære i at følge tingene til dørs 
og sikrer, at dine kunder får en god oplevelse fra dag 1. 

Vi tilbyder 
• En spændende stilling og stor mulighed for faglig og personlig 

udvikling i en virksomhed i stor vækst.
• Frihed under ansvar og mulighed for at præge din egen 

hverdag
• Indflydelse på egne projekter
• Attraktiv gagepakke 

Milton Huse er en familieejet virksomhed, hvor der ikke er langt fra 
tanke til handling, hvilket gør os til en meget attraktiv arbejdsplads, 
fordi du får lov at afprøve gode idéer. Milton Huse har en yderst 
sund økonomi, så vi er her også i morgen, og vi blev i 2017 kåret 
til en af Børsens gazeller. Du vil blive en del af en virksomhed med 
højt til loftet og hvor tonen er meget uformel. 

Vil du med på holdet? 
Send en ansøgning til job@miltonhuse.dk hurtigst muligt. Angiv 
venligst ”Byggeleder Sjælland” i emnefeltet og vedhæft ansøg-
ning og CV som PDF senest d. 15/8 2018. Har du spørgsmål til 
stillingen kontakt venligst Michael Enghøj på tlf. 23841761 (Ferie 
uge 28,29,30) eller Claus Sjøgreen på tlf. 23841747 (Ferie uge 
30,31,32). 

Har du lyst til at være med på en spændende rejse 
sammen med gode kolleger, hører vi meget gerne 
hurtigt fra dig...

Milton Huse har eksisteret siden 2013 og oplever kæmpe vækst. I 2017 har vi solgt mere end 450 huse, og har høje forventninger til 2018. 
Vi sælger nybyggede parcelhuse til familier i hele landet.  

Milton Huse sætter en stor ære i at levere personlige huse bygget med omhu.


