Rekryterar inom

Projektplanering
Om företaget
InterSystem AB utvecklar, producerar och levererar automatiserade system inom palletering och
materialhantering. Företaget grundades 1989, har drygt 60 anställda och omsätter ca 170 MSEK. Våra
kunder finns framför allt inom livsmedelsindustrin och E-handeln där ca 60 % av våra system levereras
på export utanför Sverige.

InterSystem AB söker projektplanerare/projektledare
Eftersom företaget är i en expansiv fas behöver vi just nu rekrytera fler duktiga medarbetare
till vår organisation.
Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att ansvara för den övergripande planeringen av pågående
projekt. Du tillsätter resurs, bokar hotell/flyg, omplanerar samt stöttar våra team som sköter
installation och driftsättning ute hos kund. Du kommer även hantera och ansvara för egna
projekt samt stödja avdelningen med vissa andra administrativa uppgifter.
Du är duktig på att hantera människor och uppskattar en central roll i företaget. Du gillar
kundkontakt, är noggrann och har ett stort teknikintresse.
Eftersom de flesta av våra kunder finns utanför Sverige så är det viktigt att du är duktig på
engelska. Om du även kan tyska så är det meriterande. I den aktuella tjänsten ingår en del
resor, främst kortare med ingen eller någon övernattning.
Vem är du?
Vi ser till dig som person och din potential, för oss är det viktigt att få in rätt personlighet.
Skulle du ha erfarenhet från liknande tjänst så är det bra. Du är en positiv person med stor
egen drivkraft och med krav på dig själv och din omgivning. Du måste vara flexibel och klara
av snabba förändringar i ett högt tempo.

Fördelar att jobba på InterSystem








Bra gemenskap
Stort egenansvar
Växande företag med hög puls
Organisation att växa i
Flextid
Friskvård och eget gym
Bonus

Lön enligt avtal och kvalifikationer.
Vid frågor rörande denna tjänst kontakta:
Erik Johnsson, 0431 44 91 10
Ansökan skickas till jobb@intersystem.se
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