BOX Bygg rekryterar Projekteringsledare och VDC-ingenjör
Lars Risberg, som arbetat som arbetschef på JM AB de senaste 8 åren, går in som projekteringsledare
i BOX Bygg.
- Under mina år på JM har jag haft möjligheten att jobba i ett antal olika befattningar både inom
projektering och produktion vilket gett mig en relativt bred erfarenhet av de olika skedena i
byggprocessen. Det känns ju onekligen lite vemodigt att nu lämna JM efter nästan 27 år på
företaget, säger Lars. Men efter många år som arbetschef känner jag mig sugen på att föra tillbaks en
del av mina erfarenheter i projekteringen. När jag räknar efter ser jag att jag under mina 30 år varit
med och byggt ungefär lika många projekt. Jag har ju arbetat med projekteringsledning tidigare och
blev intresserad av BOX och deras sätt att tänka kring projektering och produktion. Jag tror att jag
har en hel del att bidra med och ser verkligen fram emot att få göra det på BOX, säger Lars.
Adam Goczkowski, som senast arbetat som BIM-samordnare på Peab, ansluter också till det nya
projekteringsteamet. Adam kommer att ansvara för modellsamordning och övriga VDC-relaterade
frågor på BOX (VDC - av eng. Virtual Design and Construction).
- Det ska bli väldigt spännande att jobba på BOX. Både att få stötta under projekteringen och att få ut
modellen som ett stöd i produktionen säger Adam. Jag känner att alla på BOX verkligen har höga
ambitioner då det gäller BIM eller VDC och hur man får ut det bästa av det.
- BOX Byggs arbetssätt skiljer sig från de flesta konkurrenter genom att vi satsar mycket tid och
resurser i tidiga skeden för att kunna lägga mindre tid under produktionen. Våra platschefer ingår i
projekteringsteamet och vi väljer konsulter som vi vet bidrar med all sin kunskap och kan arbeta
tillsammans - alla i teamet måste bidra. Våra projekteringsmöten ska vara arbetsmöten och alla som
är där ska forma och slipa både slutprodukten och produktionsprocessen. Att leda projekteringen är
tufft och en av de viktigaste funktionerna i företaget. För den rollen har vi medvetet letat efter en
person med gedigen kunskap inom både projektering och produktion.
Vi har bara varit verksamma i ett drygt år och med Lars och Adam på plats tar vi ett stort kliv framåt
mot målet att bli ett av de vassaste byggbolagen, vi är väldigt glada att de valt att börja hos oss, säger
Jonas Bill, BOX vd.
Läs mer om BOX Bygg på www.boxbygg.se och på LinkedIn

