SMA-koncernen är en nybildad koncern med 17 markbolag som ägs av Erlandsson Holding
AB/Erlandsson Properties AB. Tobbes Schakt AB är ett av bolagen och har verksamhet inom mark,
betong och anläggning. Vårt kontor är placerat i Glanshammar. Vi har 25 medarbetare och en
omsättning på ca 60 MSEK.

Vi söker nu en Projektchef.
Som Projektchef är ditt ansvar att driva våra anläggningsprojekt inom mark, anläggning och betong.
Du har totalansvaret för projekten från start till slutbesiktning, vilket innebär ansvar för personal,
kalkyl, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Du arbetar självständigt och har en naturlig
affärsmässighet. När projektet blir verklighet blir din roll att tillsammans med arbetsledarna
upphandla underentreprenörer, samtidigt som du stöttar våra arbetsledare internt. Du har ett nära
samarbete med arbetsledarna så att kalkyler och resultat i projekten följs åt. Med ditt arbete skapar
du förutsättningar för en trygg produktion och säkerställer framdriften med hög produktivitet,
kvalitet och lönsamhet.
Vi söker dig som har ingenjörsutbildning, alternativt flerårig branscherfarenhet inom rollen som
arbetsledare, platschef, kalkylator eller liknande. Du har kunskap i entreprenadjuridik och
projektekonomi samt har ett intresse för KMA-frågor. Du har B-körkort och god datorvana. Vidare
söker vi dig som fokuserar på resultatet, ser potentiella risker och följer upp de ekonomiska följderna
av egna aktiviteter. Tjänsten innebär att du arbetar självständigt med flera olika projekt samtidigt.
Detta ställer krav på din förmåga att arbeta strukturerat och målinriktat och att du kan prioritera och
hålla tidsramar. Tjänsten kräver även att du är bra på att samarbeta och inser värdet av goda
relationer både externt och internt.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med fast lön.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna Anders Björner, vd, 070-676 70 20 eller Lars-Erik Eriksson,
070-675 94 45.
Välkommen med din ansökan!
Mejla din ansökan till info@tobbesschakt.se, sista ansökningsdag är 2021-04-30. Vi genomför
löpande intervjuer så tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdag.

