Ort: Stockholm
Projektledare Ledningsentreprenader
Otera Ratel är en kraftentreprenör som projekterar och bygger stations-, linje och
kabelanläggningar åt kunder som äger infrastruktur för överföring av elkraft. Vi är
specialiserade på högre spänningsnivåer, upp till ca 400kV, och har en branschledande
kompetens inom alla våra marknadssegment.
Otera har mångårig erfarenhet och kunskap av arbeten med kabel och byggnation av
kabelnät. Vi är med och bygger stam-, regional- och lokalnät. Våra medarbetare är
branschledande på att utföra arbeten på plast-, papper och tunnoljeisolerad kabel samt
sjökabel. Vi arbetar i spänningsnivåer upp till 400 kV både i Sverige och internationellt.
Ansvarsområden:
I rollen som projektledare kommer du ha ett helhetsansvar för projekten och genomför och
leder dem på ett affärsmässigt och lönsamt sätt. Du arbetar med företagets montörer,
tekniker och underentreprenörer med helhetsåtaganden från kravställning till leverans. Som
person är du noggrann, systematisk och är en erfaren projektledare som kan styra och leda
projekten framåt. Du behöver ha god ekonomisk förståelse och du trivs med att göra affärer
och skapa goda och långsiktiga kundrelationer. Du levererar i tid och med god kvalitet.
Kompetensprofil:
Vi söker dig med flera års erfarenhet från arbete i ledande ställning som projektledare och
har erfarenhet av att driva projekt mestadels inom Sverige med även utomlands. Du bör vara
elingenjör eller ha eltekniks bakgrund. B-körkort är ett krav.
Vad kan Otera erbjuda Dig?
Du kommer till ett värderingsstyrt och entreprenörsdrivet företag med en öppen och
informell kultur. Som anställd hos Otera blir du en del i ett spännande och växande bolag
med stora möjligheter till vidare utveckling.
Ansökan:
Vi intervjuar löpande och ser fram emot din ansökan redan i dag. (Tjänsten kan komma att
tillsättas före sista ansökningsdag). Ansökan skickas till hr@otera.se
Sista ansökningsdag: 2019-08-19
För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef peter.jonson@otera.se
Välkommen med din ansökan!

