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Administrerende direktør
‐ der går forrest som entreprisechef
Som led i den fortsatte udvikling søger byggevirksomheden Lund & Staun A/S ny administrerende
direktør. Lund & Staun, der ligger i Svenstrup ved Aalborg, har eksisteret i mere end 20 år og beskæftiger
ca. 80 medarbejdere.
Lund & Staun udfører total‐, hoved‐ og fagentrepriser for boligforeninger, offentlige kunder samt
erhvervskunder og har desuden en serviceafdeling, der primært betjener erhverv og boligforeninger.

Om jobbet
Som administrerende direktør hos Lund & Staun får du betydelige beføjelser til at føre dine aktiviteter og
idéer ud i livet. Du er tiltænkt en meget operationel rolle, hvilket blandt andet indebærer, at vores
entreprise‐ og projektledere rapporterer direkte til dig.
Du udvælger og prioriterer de fremtidige byggeopgaver i samarbejde med salgsdirektøren. Det er din
opgave at sikre, at virksomheden holder fokus samt overvåger og sætter nye mål for lønsomheden i et stærkt
konkurrencepræget marked.
Som en naturlig del af dine opgaver tager du initiativ til at formulere nye veje og en bæredygtig strategi for
virksomheden, og du påtager dig at stå for eksekveringen.

Din baggrund
Du har dyb indsigt i ledelse af byggevirksomheder, gerne med egenproduktion. Du er praktisk anlagt og
trives lige så godt på byggepladsen som på arkitektkontoret. Du har en byggeteknisk baggrund som
ingeniør eller bygningskonstruktør, og du kan coache vore byggeledere fagligt.
Din ledelsesstil er involverende og har som mål at opnå et stort engagement hos alle funktionærer og
timelønnede. Du har en stærk talforståelse og analytisk evne, og du er god til at planlægge din egen indsats
såvel som virksomhedens opgaver.
Du er god til mennesker og har forståelse for at drive en virksomhed, hvor ejerkredsen indgår i dagligdagen.
Du bor i Nordjylland og har forståelse for vigtigheden af et godt netværk.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et job med masser af udfordringer, hvor der er potentiale til at gøre en forskel. Lund & Stauns
placering i markedet og vores brand giver et godt afsæt til at udvikle platformen i flere retninger. Vi tilbyder
desuden en konkurrencedygtig lønpakke, tilkoblet en resultatbaseret bonus. På sigt vil der være mulighed
for at indgå i aktionærgruppen.
Hvis du matcher ovennævnte, så send din ansøgning til konstitueret administrerende direktør Michael
Helmershøj på michael.helmershoj@lundogstaun.dk. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Michael Helmershøj på tlf. 40452336 samt salgsdirektør Henrik Staun på tlf. 20661313.
Læs mere om Lund & Staun på www.lundogstaun.dk

