Projektledare till teknikbolaget Steuler-KCH Nordic AB
·

Stad: Stockholm, Sollentuna

·

Omfattning: Heltid, 08-17

·

Typ av uppdrag: Rekrytering, Heltid

·

Jobbkategori: Projektledare (teknik)

·

Startdatum: Omgående

Har du en högskole- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot material eller maskinteknik? Vill du
arbeta i en projektledarroll där du har huvudansvaret för dina projekt från offert till fakturering?
STEULER-KCH söker nu dig som vill driva deras affärer vidare!
Om tjänsten
Academic Work söker en Projektledare till STEULER-KCH Nordic AB och deras team i Sollentuna,
strax norr om Stockholm city.
STEULER-KCH Nordic AB är ett helägt dotterbolag till STEULER-KCH som omsätter 400 miljoner
euro och har 2500 anställda i mer än 20 länder. Med förvärvet av KCH (Keramchemie) har STEULERKCH 250 års sammanlagd kunskap och erfarenhet samt branschens bredaste produktsortiment. En
ständigt pågående utveckling av material och applikations-tekniker tillsammans med den mångåriga
erfarenheten gör STEULER-KCH till en världsledande leverantör av industriellt korrosionsskydd,
plaströrssystem och eldfasta system. De erbjuder kunder i de nordiska länderna kompletta eller
anpassade lösningar, allt från design, konstruktion, produktion och leverans till installation, service och
reparationer.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Academic Work
men du kommer anställas direkt hos STEULER-KCH.
Arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du att ha huvudansvaret för dina projekt från förfrågan, offert och
genomförande till dokumentation, avslut och fakturering. Du kommer arbeta nära dina kollegor på
kontoret i Sollentuna och ni kommer tillsammans att fördela de förfrågningar och projekt som kommer
in utifrån kapacitet.
Du kommer till exempel att:
·

Skapa kalkyler på kostnader för projekten

·

Räkna på material och personalbehov samt boka resor, boende och transporter

·

Organisera och lägga upp tidsplan

·

Bemanna projektet med våra montörer

·

Genomföra riskskydd, fixa tillstånd

·

Ha direktkontakt med kunder och leverantörer

·

Se till att tidsplan och budget följs

·

Göra utvärdering och skicka dokumentation till kund när projekten är avslutade

Kunderna som du kommer att jobba med är stora som små industriföretag som befinner sig i norden
och resor förekommer därmed i tjänsten.
I denna tjänst så kommer du få stort ansvar redan från start och kunna ta dig an större och större
projekt ju snabbare du kommer in i rollen. Hos STEULER-KCH Nordic AB är de totalt 19 anställda
varav tre jobbar på kontoret i Sollentuna, två projektledare och en VD, men eftersom de växer så vill
de nu utöka med ytterligare två projektledare.
Vi söker dig som
·

Har minst högskoleingenjörsexamen inom material, polymer eller maskinteknik

·

Har körkort B

·

Är obehindrad i det svenska och engelska språket

·

Har datavana och kunskaper inom Office-paketet

Det är meriterande om du:
·

Har civilingenjörsexamen

·

Har arbetat i en liknande roll tidigare, kanske hos ett större bolag men vill gå till ett mindre

Som person är du affärsmässig då du har kontinuerlig kontakt med kund där varje nytt projekt innebär
ny affär för företaget. Du är ansvarstagande och självgående då du självständigt kommer att äga och
driva dina projekt från ax till limpa. Vidare är du flexibel och har en samarbetsförmåga då förändringar
oftast sker under projektens gång och du måste våga ta hjälp av andra om du fastnar i arbetet.
ÖVRIG INFORMATION
·

Start: Omgående

·

Omfattning: Heltid

·

Lön: Enligt överenskommelse med Steuler-KCH

·

Placering: Sollentuna

·

Kontaktuppgifter: Rekryteringsansvarig Emelie Karlsson

·
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Steuler-KCHs önskemål är att
alla samtal och mail kring tjänsten går till Academic Work.
·
Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen
kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
·
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa
på recruitmentstockholmsouth@academicwork.se under kontorstid. Skriv annonstiteln i rubriken och
kopiera gärna in länken till annonsen i ditt mail. För generella funderingar kring din ansökan/vår

rekryteringsprocess finns vi ofta tillgängliga i chatten här på webben under vardagar så hör gärna av
dig där!
SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN
När du skickar in din ansökan till Academic Work godkänner och samtycker du till att Academic Work
behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Läs mer under vår PuL-sida.Projektledare
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