Vill du jobba med några av Nordens största och mest spännande byggen,
leda projekt på egen hand, och samarbeta med duktiga entreprenörer och
ingenjörer i flera länder?
Sök då som TEKNISK

PROJEKTLEDARE

till Scandinavian WeldTech i

Borlänge eller Stockholm!
Scandinavian WeldTech har konstruerat och producerat stålkonstruktioner av hög kvalitet sedan 1950talet. Idag levererar vi bärande samverkans- och stålkonstruktioner till hela Norden samt Tyskland.
Hos våra kunder är vi kända för att ha kunnig och engagerad personal som levererar flexibla lösningar.
Med egna fabriker i både Sverige och Tyskland utmärker vi oss från många andra, och det är denna potential du skall vara med och utnyttja.
Nu söker vi en kollega som kan vara med och på egen hand leda tekniska projekt från start till mål.
ARBETA MED OSS!

Du kommer att arbeta med ett internationellt team av
konstruktörer, projektledare och tekniska ritare som
sitter i Sverige, Danmark och Tyskland. Din placering
kan vara antingen i Borlänge eller i Sollentuna, med
möjlighet att byta ort vid senare skede.

JUST NU BYGGER VI SVERIGES 5:E
HÖGSTA HUS, THE POINT I MALMÖ,
TILLSAMMANS MED PEAB,
OCH FLER SPÄNNANDE PROJEKT ÄR
PÅ GÅNG!

Nyutexaminerade studenter från Högskolan Dalarna
som efter något år vill flytta till huvudstaden har alltså här en unik
möjlighet. Likaså du som efter några år nu längtar hem till Dalarna
igen.
Du kommer att som teknisk projektledare hantera din egen portfölj
av projekt, och kommer ansvara för att projekten uppfyller våra avtal samt löper så effektivt som möjligt. Du kommer arbeta med utformning av tekniska lösningar i samarbete med våra kunder och
deras konsulter, och du kommer vara projektens huvudkontaktperson.
UNIK MÖJLIGHET ATT RÖRA SIG MELLAN STOCKHOLM
OCH DALARNA!

Projekt kommer i huvudsak vara mot svenska och norska kunder.
Framförallt Stockholm, Malmö och norra Norge (Bodø och Tromsø)
är heta platser där det byggs mycket spännande, med möjlighet till
platsbesök.
Du kommer också ha möjlighet att arbeta med projekt i andra länder, tillsammans med dina danska och tyska kollegor.

VEM VI SÖKER

HUR DET FUNGERAR

Vi föreställer oss att du är högskole- eller civilingenjör inom
bygg eller motsvarande teknisk utbildning. Om du har erfarenhet från branschen genom praktik eller tidigare anställning så är
det positivt. Framförallt erfarenhet kring konstruktion och beräkningar av stål värderas högt.

 Projekteten lämnas över till dig från kolle-

Du bör tycka om att ha inflytande över ditt arbete och organisationen du arbetar i. Du kommer vara en viktig del i hela verksamhetens kedja, från försäljning till projektering, produktion
och leverans.

 Du dimensionerar våra element med

Vi ser gärna att du är affärsmässig och uppskattar att se på
både tekniska och ekonomiska aspekter för att få en så bra affär som möjligt. Ambition och egen drivkraft är viktigt, likaså att
vara strukturerad i arbetet. Ansvarsfullhet, och att kunna samverka i team är nödvändigt för rollen.

gorna på sälj, där du blir insatt i kontrakt
och systemhandlingar

 Du tar kontakt med vår kund och tekniske motpart och sätter upp en tidplan
för projektering och produktion
våra egenutvecklade beräkningsverktyg

 Du ritar stål- och samverkanskonstruktioner i 3D (balkar, pelare, vindkryss)

 Du utarbetar produktionsunderlag till våra
fabriker, både genom samarbete med
våra tekniska ritare och självständigt

 Du fångar upp och värderar tekniska och
ekonomiska konsekvenser av ändringar i
projekten, och återkopplar dessa till vår
sälj- och ekonomiavdelning för reglering

MERITERANDE ERFARENHETER

PLACERING

 Beräkningserfarenhet av stommar till hus

Borlänge eller Sollentuna (Stockholm) med möjlighet till senare
byte

 Projektering i 3D CAD
 Erfarenhet från producerande verksamhet

 Projektledning och tidsplanering
 Ekonomisk uppföljning (ÄTA hantering)
SPRÅK

ANSÖKAN

För mer information om tjänsten, kontakta konstruktionschef
Niklas Widmark på 072-321 05 94.
Ansökan skickas till recruiting@swt.eu. Ansökningarna kommer
behandlas löpande.

 Svenska – Goda kunskaper (muntligt och
skriftligt)

Välkommen med din ansökan!

 Engelska – Goda kunskaper (muntligt
och skriftligt)

 Tyska - Meriterande
KORT OM NÅGRA SPÄNNANDE PROJEKT...
The Point i Malmö
29 våningar och 110m högt | Lutande fasadlinje och stora laster
Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg
Årets Bygge 2017 | Unik takkonstruktion
med balkar och håldäck i 30-40° lutning
Glasvasen i Malmö
Krökta balkar i fasader som bär rundade
glaselement
World Trade Center i Malmö
3 meters utkragande bjälklag i 8 våningar

