Magnolia Bostad söker
projektutvecklare i
Helsingborg
Vi söker en ambitiös och nytänkande projektutvecklare. Du kommer att jobba i
ett ungt, expansivt företag med Skåne och Göteborg som marknadsområde. Vi
erbjuder dig utmanande, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i ett kreativt
arbetsklimat, med stor möjlighet att vara med och påverka.
Magnolia Bostad utvecklar attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som
bostadsrätter och hotell i Sveriges tillväxtorter. Företaget är under kraftig tillväxt och består idag av
cirka 70 medarbetare som arbetar på kontoren i centrala Stockholm och Helsingborg. Bostadsprojekten
finns i bland annat Storstockholm, Uppsala, Karlstad, Norrköping, Göteborg och Helsingborg. Magnolia
Bostads aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Arbetsbeskrivning

Som projektutvecklare på Magnolia Bostad är du affärsinriktad, drivande och ledande i hela
byggprocessen och jobbar långsiktigt från den tidiga idéskissen fram till inflyttning. Kontakten med
samarbetspartners, konsulter och entreprenörer är en stor del av projektutvecklarens vardag, varför vi
lägger stor vikt på social kompetens.
Du kommer vara projektansvarig för utvecklingen och genomförandet av nya bostadsprojekt i Skåne och
Göteborg. Som projektutvecklare ansvarar du för framdriften i projektets alla delar och leder arbetet
med att upprätta förfrågningsunderlag och entreprenadhandlingar, samt upphandling av konsulter och
byggentreprenader.
Du har ett nära samarbete med affärsutvecklaren där du tar över ansvaret för projektet när marken
är förvärvad. Som projektutvecklare ansvarar du för projektets totalekonomi samt prognos- och
budgetarbete.

Din profil

Vi söker dig med byggnadsteknisk utbildning och minst fem års erfarenhet av att driva egna uppdrag
och projekt. Du ska ha ett starkt eget driv och god ordning. Du tycker om att planera, koordinera och
följa upp. Vi ser gärna att du har en bakgrund som projektutvecklare, entreprenör och/eller konsult. Ett
väletablerat kontaktnät i såväl privata som offentliga organisationer är meriterande.

Övrigt

Tjänsten är på heltid och placerad på Magnolia Bostads kontor i centrala Helsingborg. Körkort är
meriterande, då tjänsten innebär en del platsbesök på projekten. Du kommer också att vid några
tillfällen per månad besöka kontoret i Stockholm och även Göteborg vid behov.
I denna rekrytering har Magnolia Bostad tagit hjälp av Macavoy AB och du ansöker med ett uppdaterat
CV och ansökningsbrev. För att ansöka tjänsten klicka här. På grund av sommar och semestrar kommer
urvalsarbetet sannolikt att påbörjas i augusti, men det kan komma att tidigareläggas så vi uppmuntrar
dig att komma med din ansökan så snart som möjligt, så att du inte riskerar att tjänsten tillsätts
dessförinnan.
Om du har frågor avseende tjänsten är du välkommen att kontakta Mattias Larsson på Macavoy,
010-330 54 82, dock ej 13–27 juli. Vi ser fram emot din ansökan.

