Projektledare
LKN Industriautomation AB
Askim/Göteborg
LKN befinner sig i en expansiv fas och ska förstärka teamet med en erfaren Projektledare. Du kommer
att leda projekt av varierande storlek till olika typer av kunder, främst i projekt till automotivbranschen.
Du blir en viktig kugge i organisationen med en "spindel i nätet"-funktion. Rollen ger dig ett
helhetsansvar där du ansvarar från början till slut i dina projekt med tät kund- och leverantörsrelation.
Du ansvarar för arbetet i det tekniska teamet med tekniska lösningar samt säkerställer leveranser,
installation och driftsättning tillsammans med våra tekniker.
VEM ÄR DU?
Vi letar efter dig med några års erfarenhet av teknisk projektledning, extra glada blir vi om det är inom
automotivområdet. Som person bör du vara stresstålig, och driven, i kombination med att du är en
social och utåtriktad person samt att du är flexibel i ditt sätt att arbeta då dina arbetsuppgifter kommer
variera stort. Vidare har du en god överblick för ett projekts struktur samt god teknisk förståelse. Du är
affärsmässig och strukturerad med en stark drivkraft, samt är målfokuserad och har en förmåga att
skapa både goda relationer och resultat. Vi värdesätter ett strategiskt och proaktivt tänk som hjälper
oss vidare i vår utveckling. Vidare är du en prestigelös och positiv lagspelare som drivs av att få andra
att växa. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
•
•
•
•

Du har ingenjörsutbildning och några års yrkeserfarenhet från projektledning, om du dessutom
har erfarenhet/utbildning inom Automation och/eller Automotiv så ser vi det som meriterande
Om du har erfarenhet av robot, materialhantering och konstruktion så är det meriterande
Har körkort B då resor är en naturlig del av din roll
Behärskar både svenska och engelska bra, i såväl tal som skrift

VI ERBJUDER
Med passion för automation kan vi erbjuda dig både utmanande arbetsuppgifter och stora
utvecklingsmöjligheter. Vi är mån om vår personal och försöker alltid att ha människan i fokus där
hälsa, friskvård och en god gemenskap är viktiga byggstenar.
OM LKN INDUSTRIAUTOMATION
LKN är en av Sveriges ledande leverantörer av automatiserade produktionssystem och lösningar.
LKN's kunder finns sedan många år främst inom fordonsindustrin och men också från andra segment
utanför bilindustrin (General Industry).
LKN tillämpar den expertis som vi har förvärvat under mer än 30 år inom bilindustrin för att utveckla
innovativa automationslösningar även åt andra segment.
På LKN kretsar allt kring automatiserade tillverkningsprocesser. Kunderna förväntar sig, och får,
skräddarsydda lösningar från oss. Vår långa historia av åtaganden gentemot fordonsindustrin har
resulterat i ett unikt spektrum av produkter och tjänster, allt från kaross-produktion till montering.
Utöver fordonsindustrin, uppskattas LKN`s kompetens i större utsträckning inom andra industrigrenar
där kunderna är företag inom flygsektorn och verkstadsindustrin. Se även www.lknindustri.se
INFORMATION OM TJÄNSTEN
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Askim Göteborg
Arbetstid: Dagtid
Lön: Enligt överenskommelse
Ansökan: Välkommen med din ansökan. Intervjuer sker löpande.
Ange följande referenskod i ämnesraden i ditt mail: Projektledare 2018-07-10
VID FRÅGOR, KONTAKTA
Lars Karlsson
0709 77 19 66

