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PROJEKTLEDER 

Byggeteknisk rådgiver til renoveringsprojekter  

 

I en projektleder stilling ved MMAKE vil du, i fællesskab med dine øvrige kollegaer, stå i 

spidsen for projekter i ejer, - andels,-  og almennyttige boligforeninger hovedstadsområdet.  

Vores speciale er at afdække vedligeholdelsesbehovet og moderniseringsønsker, 

udarbejdelse af tilstandsrapporter og 10-års vedligeholdelsesplaner samt styre 

projektopgaver som at lægge nyt tag , opsætte altaner, montere nye vinduer, skifte 

vandinstallationer, kloak og klimasikring m.v.  

Vores typiske projekter har en anlægssum på mellem 500.000-20.000.000 kr.  

Hos MMAKE er vi.. 

- Et mindre, ungt og kompetent team, der sætter baren højt 

- Stor tilhænger af gensidig fleksibilitet ved tilrettelæggelse af arbejdet 

- En flad organisation uden topstyring og bureaukrati 
 

Hos MMAKE skaber du værdi når du.. 

- Giver den bedste rådgivning til vores kunder fordi du brænder for dit arbejde 

- Når du fagligt udfordrer dine kollegaer fordi du forholder dig kritisk nysgerrig til 

processer og arbejdsgange 

- Når du leverer en høj dækningsgrad på tværs af dine projekter 

- Når du formår at skabe tryghed og ro for vores kunder trods den uforudsigelighed 

som renoveringsprojekter ofte kan indeholde 

 

Vi ønsker du har erfaring fra andet arbejde med…   

- Projekteringsledelse af renoveringsprojekter fra start til slut indenfor udskiftning af 

bygningsdele i klimaskærmen  

- Kommunikation både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk  

- At skabe en struktureret arbejdsdag for dig og dine kollegaer 

Din baggrund er.. 

- Bygningskonstruktør eller -bygningsingeniør (gerne med en håndværksmæssig 

baggrund, men det er ikke et must)   
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Du bliver en del af.. 

En partnerejet virksomhed stiftet af Martin Melander og Mads Møller Madsen i 2016. Begge 

er håndværksmæssig uddannet og med en overbygning som Bygningskonstruktør.  

Hos os er der stor opbakning til nye initiativer, der kan gøre vores kunder glade og tilfredse 

og vækste forretningen. Der vil være stor mulighed for indflydelse og at arbejde med flere 

projekter ad gangen.  

Når du ikke er ude på en af dine projekter, vil du komme til at sidde på Hørkær 14C, 1. tv i 

Herlev, hvor du vil være omgivet af 6 andre kollegaer.  

Til daglig er der frokostordning i nabobygningen (COOR management), som årligt tilbyder 

265 forskellige menuer. Her er der minimum brugerbetaling jf. reglerne, men resten betales 

af virksomheden. 

Vi elsker at være sociale i teamet, hvorfor vi årligt har en julefrokost, sommerfest og spisning 

på udvalgte restauranter med jævne mellemrum. Dette er noget vi alle prioriterer højt.  

YDERLIGERE INFORMATION & ANSØGNING 

Du refererer til Indehaver og bygningskonstruktør Martin Melander, som du er velkommen 

til at kontakte ved spørgsmål på martin@mmake.dk/ 2066 3999.  

Send venligst CV og ansøgning med ”Projektleder MMAKE” i emnefeltet til info@mmake.dk   

Tiltrædelse efter aftale.  

Ansøgninger behandles løbende, og alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt. 

Læs mere på www.mmake.dk 
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