Halmstad/Kungälv 2020-06-15
Malte Fuel & Wash AB är en av Europas ledande Lllverkare av publika ovanjordsanläggningar för Drivmedel,
produkterna ﬁnns främst representerade i Norden, vi ser även eV ökat behov av våra produkter i Europa. Malte
bygger och monterar tväV & drivmedelsanläggningar, bränslekondiLonering och distribuLonssystem, bolaget
har siV säte i Halmstad. Med närmare 100 år erfarenhet, vi ﬁrar 100 år 2021, arbetar vi akLvt för eV hållbart
och fossilfriV samhälle. För mer informaLon: www.maltefw.com
Nu söker vi en Driven Projektledare
Är du intresserad av aV utvecklas Lllsammans med oss samt har ambiLon och drivkra[ aV stärka Maltes
posiLon på den svenska marknaden, söker vi dig som brinner för aV leda och koordinera projekt.
Om tjänsten
Som Projektledare hos oss kommer du aV driva tväV och drivmedelsprojekt från start Lll mål i nära samarbete
med kunden. Du ansvarar för styrning, planering och uppföljning av eV eller ﬂera uppdrag. Projekten handlar
huvudsakligen om nyprodukLon, ombyggnaLon.
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Anbudsarbete och framtagning av kalkylunderlag, framtagande av förfrågningsunderlag för UE och material.
Ansvara för planering och styrning samt Lllse aV arbetsmiljö-, kvalitets- och ekonomiska mål uppnås.
Inköp och materiallogisLk inför och under projektet.
Projektledning, arbetsplanering och arbetsledning på site av egen och extern personal
FörbäVra produkLonsmetoder och arbeta för en ökad eﬀekLvitet i uppdragen.
Medverka vid bygg- och samordningsmöten.
Delta i e[erkalkylering och uppföljning av projekt.
Koordinera Service.
Personalansvar för våra tekniker.

Om dig:
Vi söker dig som har relevant gymnasial utbildning eller motsvarande, du har minst 3 års yrkeserfarenhet inom
entreprenad eller liknande. Du trivs med aV leda och organisera personal, du gillar problemlösning och tycker
om aV faVa beslut, du har förmåga aV se helheten och du bidrar Lll vår utveckling.
Som person trivs du med aV jobba i grupp, men kan även jobba självständigt. Du tar iniLaLv och är
ansvarstagande i utvecklingen av vår verksamhet. Du är van aV ha många projekt igång samLdigt. E[ersom
kontakter med underleverantörer förekommer är det vikLgt aV du kan kommunicera obehindrat på både
svenska och engelska.
Vi erbjuder:
Malte fuel & wash är bolag som satsar på framLden och är marknadsledande när det kommer Lll lösningar för
drivmedelsbranschen.
För räV person kan vi erbjuda en utmanande tjänst i en organisaLon med korta beslutsvägar och stor möjlighet
aV påverka lösningar för framLdens drivmedelanläggningar.
Ansök snarast, urval sker löpande dock senast den 9/7 ansökan skickas Lll dsn@maltefw.com. Tjänsten är
placerad i Halmstad. Frågor kring tjänsten besvaras av Patrick Ramberg, COO, 070-0832 56 21 eller Daniel
Salomonsson, VD, 070- 516 56 54.
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