Vi söker nu en erfaren projektledare och /eller en projektassistent
Vi söker nu en projektledare som ska driva reparations-/ombyggnadsprojekt på fartygen som ligger
vid vårt varv i Landskrona. Idag består gruppen av totalt fyra projektledare och en projektchef.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat planering, styrning och uppföljning med avseende på
kostnad, tid och kvalitet. Projektledaren är också ansvarig för att nå de affärsmässiga målen för
projektet. Till projektledarens hjälp finns förmän som leder och planerar utförandet av arbetet på
projekten, controllers som stöttar in vad gäller den ekonomiska uppföljningen samt övriga
stödfunktioner såsom HSEQ till exempel.
Som projektledare krävs att du håller sig uppdaterad på vad som händer på projekten under
projektets gång, både den tekniska biten men också ekonomiskt och förmedlar detta vidare till kund,
oftast på daglig basis. Det är en stor fördel om du är proaktiv till din läggning och har lätt att fatta
beslut. Detsamma gäller för projektassistenten.
Projekttiden är kort; en till två veckor. I samband med att fartyget lämnar vår anläggning så skall
projektet slutredovisas till kunden, teknisk dokumentation ska överlämnas liksom fakturan.
Är du mer intresserad av rollen som projektassistent kommer du arbeta nära våra projektledare och
stödja dem på olika sätt i det dagliga arbetet. Du har teknisk utbildning och ett intresse även för och
ekonomiska delen i projekten såsom prissättning och liknande. Du bör ha minst tre års
arbetslivserfarenhet av liknande uppgifter.
Kvalifikationer för projektledare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minst 5-års erfarenhet av att driva kundprojekt med miljonomsättning.
Minst 5-årig ledarerfarenhet
Sjöingenjör/Civilingenjör med maskinteknisk inriktning/Naval Architect
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana och van användare av Outlook, Word, Excel samt Microsoft Project
Cad-kunskaper är önskvärt
God administratör
B-körkort och tillgång till egen bil

Egenskaper för båda rollerna
•
•
•
•
•
•
•

Gillar utmaningar
Resultatorienterad/tävlingsinriktad
Social och god förmåga att knyta kontakter
Förmåga att tempoväxla med kort varsel
Affärssinne
Ödmjuk
Ordningssam och strukturerad

Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll vid vårt varv i Landskrona. Resor kan förekomma vid
enstaka tillfällen. Om du drivs av att nå uppsatta mål, har ett affärssinne som får dig att nå förväntad
marginal på projekten, gillar att vara på plats i produktionen - då är detta jobbet för dig!

Du kommer arbeta i en internationell miljö och träffa intressanta människor. Även om alla har sina
strikta roller med sina uppgifter så är känslan att vi arbetar i en informell organisation. Vi hjälps åt
där det behövs och arbetsklimatet är glatt och otvunget.
Vi har kollektivavtal och erbjuder olika personalförmåner.
Tjänstens omfattning: Heltid
Lön enligt överenskommelse
Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan. Vi arbetar med löpande urval.
Skicka din ansökan till: ansokan@oddab.eu, skriv projektledare alternativt projektassistent i
ämnesraden

