Timrå 23 mars 2018

Projektledare
För att möta kundernas behov behöver vi förstärka vår
projektavdelning med en projektledare. Vi sitter i nya moderna
kontor i Timrå med möjlighet till bra kommunikationer.
Om tjänsten
Vi söker en projektledare som ansvarar för projektets helhet, från
start till att projektet är avslutat. Du kommer att jobba tillsammans
med våra säljresurser för att säkerställa att offererade leveranstider
är realistiska och att kostnadskalkylerna är dom rätta. I projektgenomförande är det du som leder jobbet mot uppsatta mål.
Du jobbar nära våra konstruktörer, processingenjörer, startup-team,
och våra kunder. Du jobbar med hela kedjan, där inköp är en viktig
del i processen. Du leder projektet enligt avtalat kontrakt och säkerställer att kunden är nöjd, samtidigt som vi når våra finansiella
resultat. Tjänsten innebär en del resande utomlands.
Din profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har några års erfarenhet från
liknande arbete, helst inom processindustrin. Har du erfarenhet
från panelboard eller papper- och massaindustrin är det meriterande. Du bör vara högskole- eller civilingenjörer eller skaffat dig
motsvarande kunskap genom yrkeserfarenhet.
Som person bör du ha god samarbetsförmåga och vara handlingsorienterad. Då kundkontakt är en naturlig del i tjänsten är det
viktigt att du känner dig bekväm i mötet med nya människor. För
att leva upp till våra kunders förväntningar är det även centralt att
du är bra på att arbeta mot uppsatta mål, är leveransorienterad
och att du tar ansvar för ditt resultat.
Ansökan
För mer information är du välkommen att kontakta:
Arne Wessbladh arne.wessbladh@sundsfibertech.com
Kenth Eklund kenth.eklund@sundsfibertech.com
Lars Eklund lars.eklund@sundsfibertech.com
Ansökan innehållande CV och personligt brev skickar du till någon
av nämnda kontakter ovan.
Vi har målsättningen att slutföra denna rekrytering snarast så vi vill
ha din ansökan senast den 23:e april.
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Sunds Fibertech är ett internationellt
ingenjörsföretag med fokus på service
och maskinutrustning inom Panelboardindustrin. Vi är ett ungt företag med lång
historia där vi ser dina personliga egenskaper som din största tillgång och nyckeln
till framgång.
Vi jobbar tillsammans med våra kunder för
att finna lösningar för att förbättra deras
konkurrenskraft genom att erbjuda service,
singelmaskiner och uppgraderingar.
Sunds Fibertech nettoförsäljning 2017 var
cirka 55 miljoner kronor. Sunds Fibertech
är omkring 30 experter med ett globalt
försäljningsnätverk.

