Projektledare
Höganäs Borgestad
Höganäs Borgestad utvecklar, tillverkar och levererar eldfasta produkter, installationer,
högtemperaturlösningar och design för olika industrisegment. Idag är Höganäs Borgestad en
ledande leverantör på den eldfasta marknaden i Norden och koncernen har en global närvaro
inom ett antal utvalda applikationsområden. Koncernen omsätter ca 900 MSEK och är i stark
tillväxt.
Läs mer: www.hoganasborgestad.com
Dina arbetsuppgifter:
Vi behöver förstärka vår verksamhet med en projektledare för arbete med större och mindre
projekt i en medelstor koncern. Projektledaren har det övergripande ansvaret för sina projekt
och att de levereras inom ramen för tid, budget och kvalitet. Det handlar om ansvar för att
projektera, planera och leda projekt/uppdrag samt löpande avstämningar med kunden.
Projektledaren är därmed ansvarig för projektets ekonomiska resultat efter att slutavräkning
med kund har skett. Du kommer även att jobba med försäljning och skapa nya affärer.
Personliga egenskaper:
Som person är du självgående, flexibel, driven och engagerad. Du är noggrann och
kommunikativ med en god samarbetsförmåga. Vidare är du en lagspelare med ett genuint
intresse av att bygga kontakter internt så väl som externt, med ett kundorienterat mindset.
Dokumentation och administration av olika slag ingår i arbetet och därför behöver du vara en
person som är strukturerad och ser fördelarna med system och digitalisering.
Vi söker dig som har en yrkes- eller högskoleutbildning med relevant inriktning, alternativt
kan uppvisa motsvarande kunskap införskaffad genom annan typ av utbildning eller
arbetslivserfarenhet.
B-körkort är ett krav.
Vi tror att du är en senior person med minst 3 års erfarenhet av branschen alternativt
mångårig erfarenhet av liknande bransch.
Du har goda kunskaper i Excel och Office 365. Meriterande om du har erfarenhet av att
använda ett affärssystem och Microsoft Dynamics 365 i synnerhet.
Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt som muntligt.
Goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.
Anställningen är 100% och tillsvidare.
Du kommer utgå från vårt kontor i Trollhättan.

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 6 februari
2022. Märk ansökan med Projektledare.
Skicka din ansökan till: jobb.installation@hoganasborgestad.com
Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och
rekryteringsföretag.

Kontaktpersoner
Joachim Johnsson, Försäljningschef, 076-492 07 06,
joachim.johnsson@hoganasborgestad.com

