
Er du en erfaren arbejdsmiljøkoordinator? 
Så grib muligheden for at blive en del af en entreprenørvirksomhed, hvor du får frihed til at sætte dit aftryk 
på på vores sikkerheds- og sundhedsarbejde, og hvor du kan være være med til at skabe og fremme vores 
sikkerhedskultur.

Du bidrager til at få komplekse byggesager sikkert i hus
Med reference til arbejdsmiljøchefen får du det overordnede og daglige ansvar for koordineringen af sik-
kerheden på en eller flere af vores totalentrepriser.

Dine ansvarsområder bliver:
• daglig kontakt til bygherren
• koordinering af byggepladsens mange aktiviteter inden for sikkerhed og sundhed, bl.a.
 • planlægning og gennemførelse af sikkerhedsmøder, sikkerhedsrunderinger, opstartsmøder.
 • synlighed på byggepladsen og sikre at arbejdet bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt  
  forsvarligt
 • være sparringspartner i sikkerhedsmæssige forhold 
 • udarbejde journal
 • sikkerhedsintro 

Det er vigtigt, at du er synlig på byggepladsen og gennem faglighed, dialog og godt samarbejde sikre, at 
arbejdsmiljøopgaverne bliver løst og indsatser prioriteret.

Holdånd og udvikling i højsædet
I Pihl & Søn er det vores gode samarbejde, der skaber resultater. Vi støtter op om hinanden og giver en 
hånd med, når der er behov for det. Der er mulighed for at udvikle sig i rollen, både med hensyn til at få 
mere ansvar, specialisere sig eller blot blive endnu dygtigere. 

Du vil indgå i et erfaret team, der mødes i en fast mødestruktur og har tæt kontakt i det daglige arbejde. 
Hele organisationen mødes hvert kvartal til Pihl Forum og her drøftes temaer af fælles interesse, og der 
gives information om projekter, økonomi og strategiske tiltag. 

Erfaren arbejdsmiljøkoordinator med et godt overblik
Vi søger 2 arbejdsmiljøkoordinatorer med erfaring, som kan begå sig på store byggepladser, og som har 
lyst til at bidrage til fællesskabet. 

Derudover forventer vi, at du: 
• har flere års erfaring som arbejdsmiljøkoordinator, gerne med totalentrepriser
• har en relevant teknisk og faglig baggrund
• har gennemført en arbejdsmiljøuddannelse
• er generalist og forstår at sætte dig ind i mange forskellige aspekter ved et byggeprojekt
• taler og skriver flydende dansk
• er struktureret og god til at bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag
• er god til at kommunikere og trives i en udadvendt rolle med mange daglige kontaktflader

Ansøgning og yderligere information
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til - fortroligt og uforpligtende – at kontakte arbejdsmiljøchef 
Claus Ramon Holst på e-mail: crh@pihl-as.dk eller mobil: 2779 6743 

Send din ansøgning og dit CV allerede i dag på ansogninger@pihl-as.dk. Tiltrædelse er snarest muligt, men 
vi venter naturligvis på den rigtige kandidat. 

Vi glæder os til at høre fra dig.
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ARBEJDSMILJØKOORDINATOR  
TIL NYBYGGERI I STORKØBENHAVN


