
FB Gruppen søger Produktionsdirektør 

Vil du være med til at styre byggeprocessen for en virksomhed der har bygget over det meste af Storkøbenhavn og som 
leverer omkring 500 boliger om året? Brænder du for at have det økonomiske, faglige og kvalitetsmæssige overblik og 
ansvar for projekterne? FB Gruppen søger en Produktionsdirektør, hvis ansvarsområder vil være netop det.   
 
Med direkte reference til Adm. Direktør Hans-Bo Hyldig, vil du som Produktionsdirektør styre byggeprocessen fra 
projektering og frem til aflevering, herunder valg af underentreprenører, rådgivere og entreprisetype. Derudover vil  
du som Produktionsdirektør også komme til at indgå i ledergruppen. Hovedopgaverne vil være følgende:  
 

- Gennemføre projekterne fra start til slut 
- Bygherrekontrol og styring af fag- og/eller totalentrepriser fra start til slut 
- Selvstændigt at styre opfølgning på entrepriser og andre projekter med henblik på rettidig aflevering, kvalitet og 

økonomi 
- Udarbejdelse af projektbeskrivelser 
- Gennemførelse af bygherremøder 
- Deltage i byggemøder 
- Samarbejde med udviklingsafdelingen i den tidlige fase og sikre et bygbart projekt 
- Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til direktionen 
- Forhandling af aftaler og kontakt til eksterne rådgivere, entreprenører og øvrige samarbejdspartnere 
- Sikre ibrugtagningstilladelser, midlertidige og endelige 
- Udarbejdelse af kalkulationer og tidsplaner 
- Månedlig rapportering på økonomi og byggesager/projekter 
- Godkende fakturaer 

 
Din profil 

Der er flere indgange til dette job, men det er essentielt at du har minimum 10 års erfaring og har arbejdet med alle  
entrepriseformer. Du er vant til at håndtere entrepriser i størrelsesordenen 200 mio. kr. og opefter. Derudover har du  
en teknisk uddannelse som Ingeniør eller Bygningskonstruktør, gerne suppleret med en økonomisk/kommerciel  
efteruddannelse. Desuden besidder du følgende personlige egenskaber: 
 

- Selvstændighed 
- Entreprenørånd  
- Faglig stolthed og personlig udstråling 
- Respekt for helheden og øje for detaljen 
- Struktureret 
- God netværker og udadvendt personlighed 
- Gennemslagskraft 
- Besidder et godt købmandskab 
- Ordentligt menneske - holder aftaler, både mundtlige som skriftlige 
- Besidder overblik og evnen til at holde mange bolde i luften 
- Fleksibel i forhold til tid 

 
Ansøgning og kontakt 

Rekrutteringsprocessen udføres i samarbejde med konsulenthuset Amalie Search & Selection ApS. Har du  
spørgsmål til stillingen, kontakt da Projektleder Anne Helmerstuen på 22712125. Venligst send din  
ansøgning til ah@amaliesearch.dk. Ansøgninger behandles løbende. Stillingen forventes besat 1. december 2018. 
 
Om FB Gruppen 

FB Gruppen (Fokus på Boliger) har siden 2003 udviklet, bygget og solgt boliger – boliger for mennesker og boliger, der er til at 
betale. FB Gruppen lægger vægt på kvalitet, som blandt andet sikres med et stabilt og langvarigt samarbejde med faste 
arkitekter, ingeniører, håndværkere og entreprenører. FB Gruppen har bygget over det meste af Storkøbenhavn, og i øjeblikket 
leverer de omkring 500 boliger om året. I mindre målestok bygger FB Gruppen også institutioner, kontorer og butikker, men 
fokus ligger på boliger, både til familier, ældre, singler og unge. FB Gruppen bygger både rækkehuse og lejligheder, såvel 
almene boliger og lejeboliger som andelsboliger og ejerboliger. FB Gruppens kontorer ligger på Grønttorvet 6, 2500 Valby.  


