Vill du vara med in i ett expansivt skede av Empower?

Projektledare elkraft
Arbetsuppgifter
Du kommer självständigt att ansvara för hela projekteringsprocessen från början till slut och arbeta med projektering,
planering och projektledning av större och medelstora projekt för byggnation och underhåll av elkraft.
Kvaliﬁkationer
• Du har gedigen kunskap och erfarenheter av att driva konkurrensutsatta projekt inom elkraft.
• Du har kunskaper om entreprenadjuridik och du är en van förhandlare
• Du har en förmåga att motivera personal och skapa bra kontakter med beställare.
• Du har eftergymnasial utbildning och några års arbetslivserfarenhet.
• Du har troligen en certiﬁering eller en annan teoretisk bas inom projektledning.
Personliga egenskaper
• För att lyckas med uppgiften krävs att du är drivande och resultatorienterad. Du är affärsmässig och har lätt för att
bygga upp nätverk och goda relationer med kunder och samarbetspartners.
Vad erbjuder vi dig?
Empower ser en stor och växande marknad inom regionnät/stamnät de närmaste åren och har för avsikt att vara en av
de ledande aktörerna inom detta segment. Detta kommer bland annat att ske genom att knyta till sig professionella
projektledare. Den här rekryteringen är ett led i den riktningen. Rätt projektledare kommer att få möjlighet att vara med
och påverka utvecklingen av det här området under en spännande och expansiv tid för branschen! Du kommer att ta en
viktig roll i vår expansion och du kommer att vara med och påverka vår framtid. Tjänsten är placerad i Stockholm och
verksamhetsområdet är hela landet.
Nästa steg?
Vill du veta mer om tjänsten? Besök www.empower.ﬁ eller kontakta Pia Åkerlind, personalchef Sverige, tel +46 10-475
7007. Ansökan skickas tillsammans med CV och personligt brev till jobsweden@empower.eu senast den 15 november.

Empower är ett multinationellt serviceföretag som erbjuder byggnations-, underhålls- och experttjänster åt kunder inom el- och
telekombranschen samt åt industrin. Empower har verksamhet i Finland, Sverige och Baltikum. Omsättningen för koncernen 2009
var 3 200 MSEK och antalet anställda omkring 3000. Empower har påbörjat sin etablering på den svenska marknaden och Empower
Sverige är i dag drygt 600 anställda över hela landet och omsätter 1000 MSEK.

