
Vi søger en selvstændig og team orienteret formand til udførsel af jord, 
kloak, anlæg og natur opgaver i Midt- og Vestjylland. 
Lidt om os: 
Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S med hovedsæde  i Struer, vi udfører byggemodninger, kloakrenoveringer, 
miljø oprensninger, naturgenopretning, mm. hovedsageligt  i det midt- og vestjyske. Firmaets knap 50 års erfaring 
er bygget på, kvalitet og ærlighed. En god maskinpark med mange specialmaskiner og  superdygtige medarbejder, 
som hver dag igennem deres  skills ,loyalitet og engement, er med til at løfte virksomhedens kompetencer .  Vi 
ønsker selvfølgelig, at vores nye formand vil blive en del af dette team .
Stillingsbeskrivelse
Du bliver en del af en veldrevet entreprenørvirksomhed, og får ansvar for ledelse af 2 til 3 pladser – et hold på 5 til 
10 medarbejder. Vores opgaver er hovedsagelig anlægsprojekter, kloak, naturgenopretning, forsyninger,  
byfornyelse som egenproduktion.
Du varetager den daglige ledelse af pladserne og evt. underentreprenører. Et tæt samarbejde med projektleder har 
du ansvar for driften – fra drøftelse med bygherre, underentreprenører, koordinering af mandskab og maskiner, 
økonomisk opfølgning på sagen, planlægning og gennemgang af opgaven ud fra udbudsmaterialet og  delvis 
udfærdigelse af kvalitetskontrol. 
Vi forventer:
• Du har en praktisk erfaring med entreprenørbranchen inden for jord, kloak, anlæg og gerne beton. 
• Du har tidligere haft/taget ansvar som en slags sjakbajs med nogle få kollegaer og stået for planlægning og det 

og få arbejdsopgaven til og skride fremad. Det kan vi sagtens bygge videre på. 
• Du arbejder struktureret og med tiden har lysten til og planlægge de ugentlige processer sammen med 

projektleder og ledelse på planlægnings møder hver 3. uge .
• Du har mod på og lære brugen af it løsninger og gps udstyr, men det er absolut, noget vi nok skal være 

behjælpelig med  oplæring .
• Du har gode menneskelige egenskaber og god til og omgås kollegaer og samarbejdspartner.
• Du evner at motiveret og engagere dine kollegaer, så alle er den del af holdet.
• Du har som minimum kørekort B. 
Vi tilbyder :
• Et udfordrende job i en økonomisk sund virksomhed
• Vi oplærer dig i de funktioner som bliver nødvendig løbende , bare du har lysten.
• Mulighed for at præge egen hverdag, vejen til ledelsen er kort
• Gode kollegaer med en uformel omgangstone
• Løn efter kvalifikationer

Tiltrædelse:
• Snarest vi venter dog gerne på den rette.

Har overnævnte fanget din interesse send venligst en ansøgning 
og CV til kim@ivan-jakobsen.dk. 

Ønskes yderligere information om jobbet kan Kim Jakobsen 
kontaktes på 4026 5226

Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S
Farvervej 13, 7600 Struer
Tlf: 97 85 23 02
Læs mere om virksomheden på www.ivan-jakobsen.dk

Ivan Jakobsen A/S søger ny formand
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