CFK SÖKER
PROJEKTUTVECKLINGSCHEF
TILL BESTÄLLARSIDA
BOSTAD FO PETERSON &
SÖNER
CFK ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG.
F O PETERSON & SÖNER ÄR SVERIGES ÄLDSTA BYGGFÖRETAG.
VI ARBETAR TILLSAMMANS OCH SÖKER DIG.

F O Peterson & Söner
KAN KUNSKAP GÅ I ARV? Kanske inte, men synen på god byggkvalitet
kan det. Vissa erfarenheter kan föras vidare i generationer, andra måste
man skaffa sig själv. Men etik, yrkesstolthet och affärsmässighet kan
bevisligen genomsyra en organisation i mer än 140 år och i vår värld är
det här bara början.
Vi är ett privatägt familjeföretag som erbjuder samma möjligheter som
flera av byggbranschens större aktörer, med cirka 90 anställda.
Vi är lokala genom att vi verkat i och kring Göteborg i alla år. Och framför allt: Vi erbjuder helheten. Tillsammans med oss kan kunden rita och
konstruera, bygga nytt, bygga om, renovera, grundförstärka eller göra
specialanpassad inredning efter just dina behov.

Relationsbyggare och förtroendeskapare
ALLT FLER FÖRSTÅR hur viktiga de personliga relationerna är för företag, deras kunder och leverantörer. Relationerna bygger på ömsesidig
respekt, förtroende och förståelse för byggprocessen. Vi anpassar våra
erbjudanden efter kundernas behov. Det har varit en framgångsrik strategi
ända sedan vår farfarsfar Frans Oscar Peterson startade företaget 1870.

Framtidsbyggare och nytänkare
Å ENA SIDAN ÄR byggbranschen konservativ, å andra sidan inte. Som
byggare ligger det i sakens natur att vara både nytänkare, kreativ och
förändringsbenägen. I många år har F O Peterson & Söner investerat i
forskning och utveckling och samtidigt varit djupt engagerade i landets
bygg- och branschorganisationer. Därför kan kunderna vara säkra på att
alltid få tillgång till de senaste rönen och tekniken när de anlitar oss.

Kvalitet och ansvar
ATT ARBETA PÅ LÅNG SIKT Att hålla det vi lovar. Att kunna sova gott
om natten. Trovärdighet och långsiktighet är självklara och viktiga delar
av vårt erbjudande. Vi tar ansvar för det vi bygger och vilken påverkan
det har på miljön och omgivningarna. Vi följer utvecklade kvalitets- och
miljösystem för att du som kund ska bli garanterad rätt kvalitet. Oavsett
om vi bygger nya affärslokaler eller kontor, renoverar minnesmärkta
byggnader, snickrar vackra entrédetaljer eller formar en stabil grund för
behövande hus, så gör vi det för framtiden.

F O Peterson & Söner söker Projektchef
till beställarsida; bostad
TJÄNSTEN BESTÅR I ATT självständigt leda vår projektutvecklingsavdelning, det vill säga arbeta med marktilldelningar, detaljplaner, projektering,
produktion och försäljning. Din organisation består av projektledare,
produktionspersonal/entreprenörer, inarbetade projektörer samt stödfunktioner inom försäljning/marknad.
Gruppen består av ca 10 personer och omsätter 150 – 200 Mkr per år.
För närvarande finns två pågående projekt; Brf Takgöken och Brf

Träkronan. Nya projekt i startgroparna; samt ett par marktilldelningar att
fortsätta utveckla. Som nyckelperson i organisationen ingår du i koncernens ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD.

Varför jobba hos F O Peterson & Söner
VI ÄR EN AV DE MEST intressanta och erfarna entreprenad/projektutvecklingsbolag som finns i Göteborgsregionen med stora resurser som
skall omsättas i spännande stadsutvecklingsprojekt de närmsta åren,
stor del av bolagets mycket centrala fastighetsportfölj är obelånad.
Det är en erfaren personal och ett bra team vilken innebär hög trivsel.
Omsättningen av personal är mycket låg på grund av en stabil arbetsgivare med god företagskultur. I din roll som projektchef så får du vara
med om att driva en spännande avdelning inom fastighetsutveckling
med många spännande projekt i portföljen. Tycker du om att arbeta
med strategi och från ax till limpa; med detaljplan, ekonomi, projektering,
utförande och färdigställande är detta arbetet för dig.

Vem är du?
VI SÖKER EN PERSON med sinne för goda långsiktiga affärer, som ser
personalen som sin viktigaste resurs och som brinner för utveckling av
bostadsprojekt och arbetssätt. Ekonomi/kalkyl är en kompetens som är
meriterande för rollen. Vi förväntar oss att du har en erfarenhet i linje
med dessa arbetsuppgifter och kan utveckla avdelningen på bästa sätt.
Du får gärna ha entreprenaderfarnahet men beställarerfarenhet/tidiga
skeden är viktigare då organisationen har gedigen utförarkompetens.
Välkommen
F O Peterson & Söner Byggnads AB

CFK Rekrytering
Hej! jag heter Fredrik Kjelstrup, grundade CFK och har arbetat med rekrytering
inom projektutvecklingsroller och bygg i 12 år.
Anledningen till att jag startade denna verksamhet var att jag såg ett behov av ett
rekryteringsföretag nischat inom bygg, då konkurrerande verksamheter
rekryterade allt utom byggtjänstemän.
Vi var först i Göteborg. Idag så har vi levererat 198 tillsättningar.
Vi har stor erfarenhet och kunskap av att rekrytera nyckelpersoner till attraktiva
roller på beställar-, konsult- och entreprenadorganisationer.
CFK: Case där vi kan ta helheten i rekryteringsuppdrag och arbeta nära kund,
Förtroende: till kunder och kandidater på marknaden, Kunskap: vi kan vår nisch
och har hög upparbetad kunskap.
Förutom att jobba i rekryteringsuppdrag så var vi var först i branschen med att ta
fram ett unikt koncept där CFK jobbade som jobbmäklare åt ingenjör, en
omvänd rekryteringsprocess som Byggvärlden uppmärksammade 2014.
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