Projektledare EL till ASB i Mariestad
ASB i Mariestad AB är ett företag med lång erfarenhet och kompetens av konstruktion och
tillverkning av apparatskåp men även installation och idrifttagning av elanläggningar. Vår
främsta målgrupp är automatiklösningar inom VA området men vi konstruerar och bygger
apparatskåp till alla förekommande områden. ASB startade 2008 och ingår sedan 2014 i
Norvatek Invest gruppen som är en av Nordens ledande aktörer inom infravattenstruktur
och VA-tekniska lösningar. ASB i Mariestad AB har verksamhet både i Mariestad, Karlstad
och Ronneby.
Verksamheten vilar på tre fundament: kunskap, erfarenhet och kapacitet. Detta gör det
möjligt att erbjuda den bästa tekniska lösningen utifrån de behov och förutsättningar som
finns för ett projekt samt garantera och säkra kvaliteten på arbetet som utförs.
Läs gärna mer om oss på www.asb-ma.se eller facebook sida!
Verksamheten växer och vi söker nu ännu en engagerad och driven Projektledare
till vår verksamhet i Mariestad
Som projektledare leder du projekt inom ASBs kompletta tjänst- och produktutbud.
Kunderna är främst kommuner och entreprenörer i hela Sverige, men ditt fokus kommer bli
kunder i västra/mellersta Sverige, men på sikt inkludera även andra delar av Sverige. Du
fungerar som en länk internt mellan försäljning och produktion, installatörer både egna och
inhyrda, men du har också nära kontakt med kommuner, markentreprenörer och konsulter
där du självständigt ansvarar för att bygga relationer. Du finns med i hela processen - från
projektering, design och konstruktion till montering, leverans och installation. Därefter är
du naturligtvis kvar för rådgivning och service.
I startskedet planerar du och skapar struktur samt tar fram tidplan för projektet.
Tillsammans med konstruktör/projektör tar du fram granskningsritningar som du
koordinerar mot kunden och du driver framåt mot färdiga bygghandlingar. Du arbetar
förtroendeingivande och konsultativt och har löpande tekniska diskussioner kring
eventuella utmaningar som uppstår på vägen både internt och med kund och
underleverantörer. Du är skicklig på att hålla dialogen igång och att koordinera framåt. När
projektet sedan går över i produktion är det du som säkerställer att tidsplanen efterföljs. Du
samordnar för installation, deltar på byggmöten och ser till att slutbesiktningar blir gjorda.
Du ansvarar för ett flertal projekt som pågår samtidigt. Projektinköp och projektekonomi är
också en del av ditt ansvar.
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Vem söker vi?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av projektledning inom el, alternativt har arbetat
som ledande montör i el-entreprenader. Meriterande är även kunskaper inom VA alt. VVSbranschen och Du känner till byggbranschens entreprenadformer. Som person
kännetecknas Du av stark personlig drivkraft med hög energinivå och vilja att leverera
resultat. Du är öppen och har lätt för att skapa kontakt och Du är duktig på att förmedla ett
budskap. Du är noggrann, strukturerad och ordningsam. Du har förståelse för att kultur
och miljö i ett tillväxtbolag kräver prestigelöst ansvarstagande och handlingskraft. Du är
också lyhörd och har mod att tänka nytt och tar initiativ att driva från början till avslut.
ASB har en intressant orderportfölj som vi hoppas att du vill vara med och driva. För dig
som lockas av att vara med och ta ASB till nästa fas är detta ett jobb med
framtidsmöjligheter!
ASB erbjuder
ASB erbjuder en platt, prestigelös organisation med framåtblick och med nära till beslut. Vi
har god laganda och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. För rätt person finns
goda möjligheter att växa och utvecklas tillsammans med oss. Välkommen i gänget!
Ansökan skickas till:
info@asb-ma.se
Bifoga CV och personligt brev
Sista ansökningsdatum
2020-11-22
Frågor om jobbet besvaras av:
Mattias Olovsson (ASB projektchef), mattias.olovsson@asb-ma.se ,
Kenneth Rydin (VD), kenneth.rydin@asb-ma.se
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