Ledigt jobb! Arbetsledare hos Pålab – Kungälv
Pålab växer så att det knakar och till huvudkontoret i Kungälv söker man nu efter rätt person att axla
rollen som arbetsledare i företaget. Anser du dig vara en solid individ med ett naturligt driv och ett
personligt engagemang så har du goda förutsättningar att kunna trivas hos oss. Om du i kombination
med dessa egenskaper dessutom är lojal samt besitter kompentens och har ett antal års erfarenhet
inom byggbranschen så kan detta vara en fantastik möjlighet för dig – både som arbetstagare och som
individ - att ta nästa kliv i karriären.
I rollen som arbetsledare kommer du tillsammans med arbetschefen leda produktionen för specifika
projekt. Arbetet kommer bland annat innebära att du från start till färdigställande säkerställer och
kvalitetssäkrar personal, material, resurser samt underentreprenörer.
Hos Pålab får du som arbetsledare möjlighet att utveckla, förädla och bygga både projekt och
relationer. Känns det som att vi med detta slagit huvudet på spiken och att denna roll skulle passa som
hand i arbetshandske så ska du inte tveka att skicka in din ansökan!

Vi är nyfikna på dig
Du har en social personlighet med ett högt driv och engagemang. Du har skaffat dig flerårig erfarenhet
inom grundläggning och/eller anläggning vilket gör att du är både trygg och kompetent i branschen.
Du är van att arbeta med personalansvar och du leder med gott exempel. Du har erfarenhet av att
jobba med budget och strävar kontinuerligt efter att nå uppsatta mål. Du är en självgående
initiativtagare som lägger stor vikt vid att skapa och vårda relationer med såväl kund som medarbetare.
Du drivs av att utföra ditt arbete korrekt och gillar att jobba med både stora och små projekt. Du har
en förmåga - och är duktig på – att kunna tänka utanför boxen!
I den här rollen jobbar du med både externa och interna kontakter. Det är därför av yttersta vikt att du
är bekväm med att lyfta luren som att träffa kund fysiskt, oavsett om det är nya relationer eller redan
etablerade. Det finns goda utvecklingsmöjligheter i bolaget.

För att lyckas
Utöver dina personliga egenskaper har du sannolikt en teknisk utbildning, gärna på högskolenivå,
med flera års erfarenhet i branschen. Vi ser gärna att du;
•
•
•
•
•

är utbildad ingenjör eller har annan likvärdig teknisk utbildning
har dokumenterad arbetslivserfarenhet av projektledning och ledarerfarenhet
God datorvana i Microsofts Officepaket (eller liknande)
har B-körkort då det förekommer mycket resande i tjänsten
är flytande i svenska och engelska - både i skrift och tal

Om Pålab
Pålab är ett grundläggningsföretag som varit verksamt i branschen sedan 2003 och som idag ingår i
koncernen Nordisk Bergteknik. Bolaget är specialiserat inom pålning, spontning och grundförstärkning
över hela Norden. Utöver detta erbjuder bolaget också tjänster och utrustning för

grundvattensänkning, jordspikning och förstärkningsarbeten. Genom samarbete inom Nordisk
Bergteknik så kan bolaget leverera kompletta lösningar för avancerad grundläggning.
Läs gärna mer på https://www.palab.eu/

Övrigt
Tjänsten är på heltid, tillsvidare och med tillträde snarast. Placeringsort är Kungälv. Pålab erbjuder dig
ett arbete där du får möjlighet att vara med på en spännande resa framåt samt både utmanas och
utvecklas på personlig nivå.

Kontaktperson
I den här rekryteringen samarbetar Pålab med Prizma Consulting, du kommer att bli anställd direkt
hos Pålab.
Vi arbetar löpande med rekryteringen vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista
ansökningsdatum. Är du intresserad utav tjänsten ser vi gärna att du skickar in din ansökan snarast
med CV och personligt brev på ledigtjobb@prizmaconsulting.se
Vi ser fram emot att höra från dig!

