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BYGGA NYTT – BYGGA OM  – BYGGA TILL 

NYBE AB söker erfaren Projektledare/Platschef till våra allt större projekt 
 
NYBE AB har varit ett kvalitetsbegrepp inom den lokala byggmarknaden alltsedan företaget startades 
1964 av nuvarande ägarens far Harald Bengtsson. Idag drivs företaget av Mathias Bengtsson som har 
visionen att NYBE AB skall bli ”ett av Smålands mest kompletta varumärke inom byggbranschen”.  
NYBE har idag ca 40 medarbetare och omsätter ca 60 miljoner, men planerar att fortsätta tillväxtresan 
och räknar med att spränga 100 miljoners vallen inom några år. 

 

För att vi ska lyckas med alla spännande utmaningar, behöver vi fler viktiga spelare till vårt team.  

Vi söker därför en erfaren Projektledare / Platschef   
 
Dina nya utmaningar  
Som Projektledare / Platschef har du ett övergripande ansvar för att offerera och kalkylera samt 
genomföra projekt inom bestämda tids-, kvalitets- och kostnadsramar. Du sköter kundkontakter, deltar 
på byggmöten och ansvarar för att säkerställa att kundens/projektets förväntningar uppfylls. 
Som projektledare / Platschef har du personalansvar för de arbetsledare och byggare som arbetar i 
projekten och en viktig uppgift i rollen är att vara med och utveckla dina medarbetare. Du kommer 
också att få arbeta med ett stort ekonomiskt ansvar för just dina projekt. 

Dina erfarenheterna och egenskaperna 
Du som söker tjänsten har en byggteknisk utbildning samt flerårig erfarenhet  ifrån husproduktion och 
renoveringar, samt produktion av flerfamiljshus. Du trivs i en roll med helhetsansvar för samordning av 
projekt och personal. Du har mycket goda kunskaper om produktionsprocessen gällande planering, 
produktionskalkyler, ekonomisk uppföljning och produktionsmetoder. Du är van vid att arbeta med ett 
stort ekonomiskt ansvar och har goda kunskaper i entreprenadjuridik. Som person är du engagerad i 
ditt arbete och trivs med att leda och entusiasmera personal mot uppsatta mål. Du är en god 
nätverkare som trivs med att etablera goda kontakter med kollegor, kunder och andra intressenter. Vi 
tror också att du har förmåga att behålla lugnet i stressade situationer och att du vågar fatta beslut 
under press. Vidare är du duktig på att strukturera och organisera ditt arbete. 

NYBE AB är ett företag i kraftig tillväxt och vi hoppas att du vill vara med på vår fortsatta resa mot att 
bli 

”ett av Smålands mest kompletta varumärke inom byggbranschen” 

Ytterligare information  
Anställningsformen är tillsvidare med valbar placering i Växjö, Ljungby, eller Älmhult/Eneryda.  

Yrkesbevis och B-körkort är ett krav för tjänsten.  

Ansökan om tjänsten inklusive CV och löneanspråk skickas till mathias@nybeab.se 

Frågor om tjänsten besvaras av Mathias Bengtsson 0476-641056  

	
	
 


