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Allmänt 

Verksamhetsområdet för BAB sträcker sig över hela västkusten från Trelleborg i söder till Varberg i 
norr. Huvudkontoret ligger i Åstorp och regionkontor finns i Malmö respektive Halmstad. Bolaget 
omsätter 1 200 MSEK och har 300 medarbetare. Kunderna utgörs i huvudsak av offentliga samt 
kommersiella aktörer och produktionen består mestadels av bostäder och offentliga byggnader. 
 
BAB anläggning AB är ett dotterbolag till BAB bygg AB och drivs som egen region lika byggregionerna 
Nv Skåne, Halland och Malmö. Bolaget har 30 medarbetare och en egen maskinpark. 
 
Som BAB-anställd blir du delaktig i arbetet med att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar 
oss i sociala frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger. 
 
Det är viktigt att du delar våra kärnvärden FAST, Förtroende – Arbetsglädje – Samarbete – Trygghet. 
Du kommer få stora möjligheter att påverka, och till egen personlig utveckling. BAB är certifierade för 
verksamhetsledningssystemet Povel. 
 
Som person har du ett strukturerat arbetssätt, har lätt för att samarbeta och har förmågan att 
kommunicera tydligt. Du är prestigelös med ett trevligt bemötande.  

Ansvarsområden 

Som regionchef med det övergripande ansvaret arbetar du aktivt med ledarskap och att skapa affärer. Du har 
budget- och personalansvar. Du kommer utgå från huvudkontoret i Åstorp men jobbar över samtliga regioner. 

Arbetsuppgifter  

- Övergripande ansvar för projekt med lönsamhet och kundnöjdhet som viktiga kriterier 
- Leder och fördelar arbetet inom regionen 
- Kundkontakt med nya och befintliga kunder 
- Personalansvar för de medarbetare som finns inom regionen   
- Ekonomiansvar / budgetansvar för regionen och därmed förbättra företagets långsiktiga lönsamhet 
- Agera ombud  
- Leda inköpsarbetet   
- BAS-P och arbetsmiljöansvar 
- Ansvarar för att BAB skall nå ställda mål inom miljö och kvalitet för regionen  
- Fakturering 
- Arbeta för att BAB skall nå ställda ekonomiska mål 
- Ansvar för upprättande av anbudsförslag och anbudskalkyl och arbeta kontinuerligt med att förbättra     
  lönsamheten  
- Projektstyrning för att nå ställda mål inom kvalité, miljö och ekonomi 

- Avstämning/uppföljning av anbud och projekt 

- Planerings-, projekterings- och byggmöten 
- Arbeta enligt Povel-rutiner 
- Säkerställa att arbetet över regiongränserna fungerar friktionsfritt syftande till det bästa för hela företaget 
 
Samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen eller i företaget.  

Befogenheter 

Har rätt att delegera arbetsmiljöansvar 
Enligt attestlista 
Lämna anbud upp till 20 MSEK, eller högre efter skriftlig överenskommelse med VD. 
Genomföra inköp av leverantörer och underentreprenörer upp till 5 MSEK, eller högre efter skriftlig 
överenskommelse med VD. 
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Budget- och resultatansvar 

Budget- och resultatansvar för regionen 

Personalansvar 

Personalansvar för medarbetare inom regionen 

Rapporteringsansvar 

Du ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar till VD 

Övrigt 

Behörighetskrav:  
Utbildningskrav byggteknisk högskoleutbildning eller motsvarande, samt minst fem års anläggningserfarenhet 
utifrån chefs roll. Kunskap och erfarenhet av entreprenadjuridik och ekonomi är meriterande. God datorvana 
och B-körkort erfordras. Tjänstebil erbjudes. 

Tillträde 

Tillträde efter överenskommelse. 
 
Frågor besvaras av HR-ansvarig Therese Persson tfn 042-535 48 eller VD Kenneth Andersson tfn 042-535 
80. 
 
Sista ansökningsdag 2020-06-22. 
Ansökan skickas till therese.persson@babbygg.se 
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