
 

      

 

    

 

 
 

Som platschef på Elvbygg kommer du att ha det yttersta 

ansvaret för produktionen och därmed ha ett ansvar att 

leda, styra och planera projekten. Platschefen sköter 

löpande planering, inköp, avrop och organiserar arbetet 

med personal och underentreprenörer på plats. Du 

kommer även att ansvara för kvalitén och säkerheten, 

samt att tidplanerna hålls. Rollen innebär även att du 

kommer ge stöd och utveckla företagets medarbetare 

och du som platschef har mycket kundkontakt. 
VI SÖKER DIG SOM HAR: 

▪ EN GYMNASIE- ELLER 

HÖGSKOLEINGENJÖRUTBILDNING MED 

INRIKTNING TEKNISK/BYGG 

▪ MINST 5 ÅRS ERFARENHET FRÅN 

BYGGBRANSCHEN I LEDANDE BEFATTNING SOM 

PLATSCHEF I PROJEKT OM MINST 20MSEK. 

▪ ERFARNEHT AV INKÖP OCH MÄNGDNING 

▪ GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER INOM 

ENTREPRENADSJURIDIK, AB/ABT, AMA, AF SAMT 

AMA HUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATSCHEF TILL EXPANSIVT BYGGFÖRETAG I ENKÖPING 
 

 

Elvbygg startades 1962 av Jan Elvroth som drev företaget 

fram till 2003 då Elvbygg såldes vidare till Peter Vägermark. 

Efter två företagsköp av befintliga byggföretag har Elvbygg 

nu totalt ca 65 anställda varav 10 är tjänstemän. 

Verksamheten består främst av ny- och ombyggnationer av 

bostäder och lokaler och man utför såväl mindre projekt 

som större general- och totalentreprenader. Kunderna är 

oftast offentliga beställare, företag, bostadsrättsföreningar 

och försäkringsbolag. 

Elvbygg har som målsättning att bli Enköpings mest 

attraktiva arbetsgivare och vet att det är personalen som 

driver ett företag framåt. 

 

LÅTER DET INTRESSANT? 

ANSÖK PÅ INFO@ELVBYGG.SE 

TELEFON 0171-388 83 

 

Det är i huvudsak större entreprenader på 50-60 MSEK 

per projekt med fokus på nybyggnad inom bostäder, 

kommersiella lokaler som skolor och industrier samt 

ROT uppdrag. 

Du kommer att rapportera till Jens Forsvik, arbetschef. 

För rätt person finns det stora möjligheter att utvecklas 

inom sin roll och inom företaget. 

 

 

▪ BAS U OCH BAS P 

▪ GODA KUNSKAPER I MÖTES- OCH 

FÖRHANDLINGSTEKNIK. 

▪ GODA KUNSKAPER I OFFICE PAKETET OCH 

BYGGSAMORDNAREN ELLER LIKNANDE. 

▪ GODA KUNSKAPER I SVENSKA OCH ENGELSKA 

MUNTLIGT OCH SKRIFTLIGT. 

▪ B-KÖRKORT 

 


