Arbetsledare
Är du redo för nya utmaningar i din yrkesroll?
Vi på Fyrstads Entreprenad AB söker nu efter en arbetsledare som skall
ansvara för större ROT-projekt i Göteborg, med ansvar för ett flertal
montörer under sig. Ett av våra projekt som pågår just nu är i
kyrkbytorget för Rotocon/Bostadsbolaget.
Arbetsledare innebär att du är länken mellan företagets projektledare och
ditt arbetslag. Vi söker dig som är en problemlösare och gillar att ha
många bollar i luften samtidigt. Som person ser vi att du är driven och
utåtriktad, med viljan att genomföra kvalitetssäkra arbeten.
Tjänsten ställer krav på en god samarbetsförmåga med såväl kunder som
kollegor och är förutsättning för att driva entreprenader på ett positivt och
lättsamt sätt.
Vi ser gärna att du har längre erfarenhet inom elbranschen och att du är
ansvarsfull och noggrann. Likaså värdesätter vi din förmåga att arbeta på
ett strukturerat sätt och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Dina arbetsuppgifter kommer att delvis bestå av:
•
•
•
•
•

Leda entreprenader
Planera och fördela arbetsuppgifter ihop med arbetslaget
Installation och Montagearbete
Ansvara för att material och redskap finns på plats
Vara delaktig i planering och uppföljning av projekten

Vi erbjuder dig en positiv och kreativ arbetsplats med korta beslutsvägar
som ger goda möjligheter att påverka. Rätt person kommer att bli en
mycket viktig del av företagets fortsatta utveckling.
Förutom ovan erbjuder vi även företagsbil, privat sjukförsäkring och
pensionsfond.
Låter detta som ett jobb just för dig?
Tveka då inte på att höra av dig!
Kontakta Anders Wassblad 072-084 82 91eller skicka in ditt CV och
personliga brev omgående till anders@fyrstadsentreprenad.se då vi vill
tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Vi gör intervjuer löpande och
observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
den 2019-04-12
___________________________________________________________
Om Fyrstadsgruppen - ett av Västkustens ledande teknikföretag
Vi är stolta över att vara en av de främsta helhetsleverantörerna inom el,
säkerhet, entreprenadverksamhet samt fastighetsuthyrning i Västsverige.
Vår personal är grunden vi står på. Därför vill vi skapa en så trygg och
utvecklande arbetsplats som möjligt för våra anställda. Detta innefattar
bland annat vår satsning på kontinuerlig utbildning av vår personal, men
även ett internt arbete för att säkerställa en god arbetsmiljö.
Våra företag
- Fyrstads EL AB
- Fyrstads El i Göteborg AB
- Fyrstads Konsult AB
- Fyrstads Teknik AB
- Fyrstads Entreprenad AB
- Fyrstads Fastighets AB
- Fyrstads Bygg & Montage AB

