Projektledare till Stockholm
Norisol Sverige är i spännande utveckling och söker nu tekniskt kunniga projektledare för att driva
projekt inom teknisk isolering. Du kommer själv att forma din utveckling genom att påverka vilka
uppdrag just du vill arbeta med.
Jobbet
Norisols verksamhet i Sverige utgörs till största delen av teknisk isolering av rör och
ventilationskanaler och drivs i avdelningar med lokal förankring där varje avdelning leds av en
avdelningschef som rapporterar till Regionchefen. Norisols strategi fram till 2020 är inriktad på
tillväxt genom att erövra marknadsandelar i branschen på en mycket växande marknad.
Vi har 12 avdelningar i Sverige, som kan ses på vår hemsida www.norisol.com.
Ditt ansvarsområde blir att säkra kvalitet, projektplanering, leverans och budget samt även att
medverka vid försäljning av nya projekt. Du ansvarar även för uppföljning, riskhantering och
resursallokering.
I rollen ingår att skapa ett positivt samarbetsklimat med uppdragsgivare och montörer. I möten
med kunder är det din uppgift att snabbt få en överblick för att kunna förstå vilka
produkter/tjänster som kunderna önskar, för att sedan ansvara för planering, genomförande och
leverans av dessa. Vi har i Norisol en platt organisation där du får möjlighet att ta ansvar och
utveckla dig personligen såväl som professionellt.

Du
Vi söker en erfaren projektledare med projekterfarenhet från bygg/entreprenad-branschen. Du
har ett väl utvecklat affärsmannaskap, ett stort nätverk och tycker om att knyta nya kontakter.
Som person har du stor initiativkraft och du trivs i en roll där du kan göra skillnad och att ta eget
ansvar. Även söker vi dig som:






Har en utbildning inom bygg/entreprenad-branschen
Har tidigare erfarenheter som projektledare
Har gärna bakgrund med arbete inom teknisk isolering
Behärskar svenska såväl som engelska flytande i tal och skrift
Är bekväm med att ha kundkontakter där service och hjälpsamhet har högsta prioritet

Som person är du samarbetsvillig, social och kommunikativ då arbetet förutsätter ett nära
samarbete med dina kollegor samt kunder. Vidare är du en person som bidrar med energi och driv
till arbetsplatsen där du ständigt arbetar för att utvecklas och komma framåt. Ditt genuina
teknikintresse präglar ditt arbete på ett positivt och inspirerande sätt. Det är viktigt att du har en
välfylld verktygslåda och kompetens, men lika viktigt är det att du som person är nyfiken, har lätt
för att lära och inte är rädd för att ge dig in på nya områden.
Vad vi står för
Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade och duktiga medarbetare. Vi
arbetar inom flera olika affärsområden med spännande och utmanande projekt i en internationell
miljö. Trevlig arbetsmiljö och god hälsa bland våra medarbetare är viktigt för oss, därför får du
tillgång till friskvårdsbidrag samt ett bra försäkringspaket både vad gäller privatvård och
pensionsavsättning.
Vill du veta mer
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Mats Lovén på +46 703 27 90 13.
Ansökan
Vi ser fram emot ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du vill arbeta hos oss.
Skicka ansökan märkt "Projektledare Stockholm" till job@norisol.com redan idag då vi arbetar
med löpande urval.

Om Norisol
Norisol är en ledande service och entreprenörskoncern, som inom energi-, industri-, marin- och
byggsektorn bidrar till högt värdeskapande hos våra kunder. Detta sker genom leverans av
konkurrenskraftiga totallösningar, som bl. a reducerar energiförbrukning och därmed bidrar till att
minska den globala uppvärmningen. Vi arbetar offshore och on-shore för olje-och gasindustrin, på
skeppsvarv, raffinaderier och kraftverk samt med kunder inom medicin, livsmedelsindustrin och
bygg- och anläggningsbranschen. Norisol koncernen har en årlig omsättning på nästan 1 miljard
kronor och det totala antalet anställda uppgår till ca. 700.

