Projekt- & Servicechef
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som Projekt- & Servicechef har du det övergripande ansvaret för planering och
genomförandet av våra projekt och serviceuppdrag. Du är även ansvarig för att utveckla och
förbättra våra rutiner och processer.
Ansvarsområden:
•

Delta i arbetet med att planera och organisera projekt och serviceuppdrag.

•

Delta i arbetet med att offerera ny utrustning samt uppdateringar av befintliga
utrustningar hos kund.

•

Agera teknisk support till våra kunder samt våra egna servicetekniker i fält.

•

Driva arbetet med att ta fram kortsiktiga och långsiktiga underhållsplaner för våra
kunders utrustning för att upprätthålla en hög driftsäkerhet och
anläggningseffektivitet.

•

Offerera och sälja reservdelar till våra kunder.

•

Vara kontaktperson mot våra kunder.

•

Följa marknadens miljökrav och utveckling.

Personliga egenskaper:
•

Du är driven och lösningsorienterad

•

Du är resultatfokuserad och trivs med att resa i arbetet.

•

Du är flexibel, gillar att samarbeta med andra och har en positiv attityd.

•

Du har ett högt säkerhetstänk.

•

Du är även villig att utveckla dina färdigheter inom våra affärsområden.

Kvalifikationer:
•

God erfarenhet och/eller kunskap inom projektledning

•

God förståelse att läsa och följa ritningar.

•

God erfarenhet och/eller kunskap inom mekanik, styr & regler samt
förbränningsteknik är meriterande.

Vi söker dig med lägst gymnasienivå, goda kunskaper i Officepaketet, B-körkort samt goda
kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift. Vi arbetar löpande med inkomna

ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven. Vi förbehåller oss
rätten att avsluta rekryteringen när vi funnit rätt kandidat.
Om företaget
Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB erbjuder ugnstekniska och mekaniska tjänster
samt stoftavskiljning med inriktning mot energiverk, pappers-, stål- och gruvindustrin. Vi
tillverkar, levererar, installerar och underhåller kompletta anläggningar för
kremationsbranschen. Bolaget tillhandahåller projektledare, arbetsledare, licenssvetsare och
reparatörer för industriugnar, kremationsugnar, värmebehandling, rökgasrening,
transportörer samt närliggande områden.
Om koncernen
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. ”Setting new standards” är en del av vår vision och handlar om strävan
efter att bli bättre och hitta nya sätt att lösa dagens och morgondagens utmaningar.
Läs mer: www.hoganasborgestad.com
Övrigt
Anställningen innebär en del resande.
Anställningen är 100% och tillsvidare.
Anställningen är placerad i Gävle.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 7 augusti
2022. Skicka din ansökan till: jobb.energi-ugnsteknik@hoganasborgestad.com
Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och
rekryteringsföretag.
Kontaktpersoner
David Hägglund, VD, 070-531 17 78, david.hagglund@hoganasborgestad.com

