Det kræver noget særligt at drive
entreprenørvirksomhed i et arktisk klima
Har du, hvad der skal til?
”Du får Grønland under huden, når du gør karriere her. Da jeg kom hertil,
havde jeg på forhånd lavet en ansættelseskontrakt med en varighed på to år
– nu er der gået 10 år. Det handler om ordentlighed, om at gå ydmyg til
opgaven og forstå dynamikkerne – både i erhvervslivet og privat.
Man kommer langt ved at understøtte samfundet og hjælpe med at uddanne
nogle mennesker. Det er en stor opgave, og det er fedt, og derfor er jeg blevet
her i så mange år.”
Henrik Strand
Afdelingsleder

Mod på arktiske udfordringer

Grønlands klima og topografi stiller store krav. Det kræver viden
om de nyeste materialer, moderne teknologi og innovativ arkitektur
samt omhyggelig planlægning. Meget af det kan du lære, men
modet til at arbejde langt væk hjemmefra skal du have med i
rygsækken.

Evnen til at levere kvalitet

Vi er stolte af vores håndværk, og det skal du også være. For os er
byggebranchen i Grønland ikke kun et arbejde, men en livsform.

Udsigt til udvikling

Du kommer til at operere tværfagligt, og du får ansvar for at sikre
synergi hele vejen rundt. Hvis du er villig til at bevæge dig ud af din
komfortzone, vil du lynhurtigt modnes og blive selvstændig.

Lyst til at lede

Dine menneskelige kvalifikationer er mindst lige så vigtige som de
faglige. Uddannelse er en vigtig del af vores opgave, så du skal
kunne lide at lede og udvikle andre mennesker.

Plads til luft under vingerne

Grønland byder ikke blot på udfordringer, men også smukke
arbejdsomgivelser og unikke oplevelser for livet.
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