bygge

Teamet
Velkommen hos Byggeteamet
Byggeteamet er et sammensat team af engagerede mennesker med vidt forskellig baggrund.
Vores styrker har vi forenet, så vi kan være med hele vejen – fra at ﬁnde de rette håndværkere over styring af projekter på byggepladsen til administration af alle papirgange.
Vi har stor erfaring i at udvælge både dansk og udenlandsk personale, lede byggepladser og koordinere opgaver – og vi ser en ære
i at kunne levere håndværkere af høj kvalitet, altid under ordnede forhold. Det er vigtigt for os, at både arbejdsgiver og arbejdstager er tilfredse. For at skabe det bedste match lægger vi derfor stor vægt på den personlige samtale.
Byggeteamet er startet af Jan Hess Kristensen, Henrik Graversen og Dorthe Kilstofte Graversen, som bidrager med styrker fra hvert
deres område. Byggeteamet har desuden ansat medarbejdere, som er med til at gøre teamet komplet i forhold til de opgaver, der
skal løses.
Byggeteamet ﬁnder de rigtige håndværkere til de rigtige projekter – fra små håndværksmæssige opgaver for private til de helt
store entrepriser for håndværksmestre og entreprenører.
Vi har en stor database med potentielle håndværkere – og databasen udvides hele tiden.
Byggeteamet sætter en ære i at gøre det så nemt for dig som muligt.
Vores arbejdsgang er ganske enkel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vi mødes hos dig, hvor vi sammen ﬁnder ud af, hvilken arbejdskraft du har brug for.
Vi ﬁnder den eller de rigtige håndværkere til dig
Håndværkere ankommer og du eller vores teamleder, sørger for at arbejdet bliver sat rigtigt i gang.
Vi tager os af alt det administrative
Håndværkeren udfører sit arbejde
Du afregner direkte med Byggeteamet

På den måde er du sikret god og stabil arbejdskraft – du slipper samtidig for alt papirarbejdet.

Jan – teamleder
Jan styrer projekterne på pladsen. Med en baggrund som tømrer, tager han sig af det praktiske og sørger for, at alle projekter og
håndværkere kommer godt i gang.
Mobil: 21 63 67 30 Mail: jk@byggeteamet.dk
Heidi – teamadministrator
Heidi sørger for, at der er orden i papirerne – arbejdstilladelser, lønninger, fakturaer m.m.
Mail: ho@byggeteamet.dk
Lars – teamkoordinator
Lars er vores mand ”i marken” – på jagt efter de rigtige håndværkere i ind- og udland.
Han har tæt kontakt til teamlederen og kunden og ved hvilken arbejdskraft der nøjagtig er brug for.
Mobil: +45 30 820 320 Mail: ll@byggeteamet.dk
Dorthe – teambackup
Dorthe har det forkromede overblik i forhold til projekterne og holder sammen på alle tovene.
Mobil: +45 40 286 081 Mail: dk@byggeteamet.dk
Henrik – teambackup
Henrik har mange års erfaring med at udvælge og formidle medarbejdere til alle former på arbejdspladser.
Mobil: +45 30 820 180 Mail: hg@byggeteamet.dk
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