The Salzburger Aluminium Group is a qualified partner of the international automobile and commercial vehicle
industry with more than 1200 employees worldwide. We are the international leader in the construction of tank
systems, light weight constructions and alternative technologies. Founded in 1898 in Austria and today a
worldwide operating company with locations in 7 different countries.
The future of mobility provides a lot of fascinating challenges. Therefore, we are looking for high potentials
who will help us to bring our visions to the costumer. Actually we need help as following:

Fueltech Sweden AB ligger i Ronneby och är Nordens största producent av bränsletankar till Volvo lastvagnar
och Scania. I dag arbetar vi inom 3 affärsområden; Bränsletankar, Semisolidgjutna chassidetaljer samt
Energisystem under varumärket ECOScience. Vi ingår i den österrikiska koncernen SAG, som är en av världens
största leverantör av bränsletankar till tunga fordon. Vi är idag ca 85 anställda. Vi kommer att expandera och
söker därmed medarbetare för att förstärka vår organisation under varumärket ECO Science.
ECOScience är ett termiskt kombisystem för både tappvatten och uppvärmning. Systemet fungerar för såväl
villor som stora fastigheter.
Projektledare
Du kommer att jobba med projektering, projektledning, kalkylering samt att utveckla kundkontakter inom
affärsområdet ECOScience. Förutom projektering omfattar även arbetet installationer i enskilda villor. Du
kommer att ha kontakt med kunder och installatörer på global nivå.
Som projektledare kommer dina dagar att variera, storleksmässigt och innehållsmässigt. Vi söker dig som inte
är rädd för att anta en ny utmaning där det krävs prestigelöshet, vakenhet och struktur.
Vi söker dig som är gymnasieingenjör alternativ som har motsvarande erfarenhet eller gymnasieutbildning
inom bygg. Du ska ha erfarenhet från konsult- eller installatörsledet inom bygg & VVS (el). Vi ser gärna att du
har lång erfarenhet inom området samt ett brett kontaktnät inom såväl leverantör- som kundledet. Erfarenhet
samt kunskap i Auto cad ser vi som meriterande.
Naturligtvis hanterar du engelska och svenska i både tal samt i skrift.
Utöver ovan nämnda krav så är du flexibel, ansvarstagande och trivs med att hamna i situationer där din
problemlösningsförmåga kommer väl till hands. Du har även gott ekonomiskt sinnelag och är affärsmässig i din
yrkesroll. För oss är det viktigt att du är drivande, strukturerad och har lätt för att bygga relationer och skapa
förtroende. Arbetet innebär stort engagemang och egna initiativ.
Resor ingår som en naturlig del i tjänsten och körkort är en förutsättning.
Heltid.

Välkommen med din ansökan till: https://cv.unikresurs.se/cv/assignment.jsp?tc=cv&id=5753

