STICAB söker
Projektledare till Region
Syd
Vi behöver öka vår kapacitet och anställer därför fler medarbetare
Arbetsbeskrivning
En projektledare på STICAB driver isolerings och bemannings projekt inom
VVS, Ventilation, Ställningar, Industri och Bygg.
Du har ett omväxlande jobb med ansvar för tidsplanering, personal, ekonomi samt
HMS (Hälsa miljö och säkerhet), du har det övergripande helhetsperspektivet för just
dina projekt.
Du är med på byggmöten och ansvarar för beställningar och inköp till dina
projekt. Arbetet innebär en del kundkontakter.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet som projektledare, alternativt med
produktionserfarenhet från bygg- och/eller isolerings branschen. Du har en
byggteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Har du erfarenhet att
driva stora projekt är detta meriterande.
• Du har en god förmåga att leda och fördela arbete
• Du är bra på att planera och organisera ditt arbete
• Du skapar och utvecklar goda relationer och trivs med att leda, inspirera och
utveckla andra. Detta för att uppnå dom mål vi har satt upp.
B-körkort, engelska samt god datavana är ett krav.
Egenskaper
Vi uppskattar att du som person är ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att
samarbeta. Du är en god problemlösare och är van att arbeta målmedvetet mot givna
deadlines. Som medarbetare i STICAB är det dessutom viktigt att du känner dig
bekväm med våra grundläggande värderingar och följer dessa.
Vi lägger stor vikt på arbetsmiljö (HMS) så dessa frågor ligger dig varmt om hjärtat.

Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och heltid. Resor förekommer i tjänsten.
Placeringsort är Kristianstad
Vi erbjuder ett fritt arbete under stort ansvar med goda utvecklingsmöjligheter.
Vill du veta mer om tjänsten ber vi dig kontakta vår VD Mikael Nilsson +46 727 122
810, Olegas Cholopovas +46 733 719 774
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till olegas@sticab.se
Då urval sker löpande ber vi dig att sända in din ansökan så snart som möjligt, dock
senast 2017-12-30
Välkommen med Din ansökan!

