CO2OL TECHNOLOGY – CO2OL FUTURE.
WE ARE LOOKING FOR COLLEAGUES TO JOIN OUR
TEAM IN THE POSITION OF:

PROJEKTLEDARE
WORK LOCATION:
Sverige

OM CARRIER

LÄMPLIG BAKGRUND

Carrier Commercial Refrigeration är en ledande
leverantör av högeffektiva och driftsklara kylsystem och
tjänster för livsmedelsindustrin med fillialer i mer än 20
länder i Europa och en betydande närvaro i
Mellanöstern och Asien. Carrier Commercial
Refrigeration är en del av UTC Building & Industrial
Systems, världens största leverantör av byggteknik.

För att vara framgångsrik i denna tjänst krävs att du har
tidigare erfarenhet av försäljning och projektledning. Du
har med fördel kylteknisk kompetens eller kunskap ifrån
VVS - eller elbranschen. Du trivs i en tjänst där du
tillsammans med beställare och tekniker levererar
förväntad slutlösning till kund. Du har goda kunskaper i
MS Office och AutoCad. Då du har kontakt med
internationella leverantörer kommer din engelska väl till
användning. Övrigt arbetsspråk är svenska. B-körkort är
ett krav.

Carrier Commercial Refrigerations svenska dotterbolag
svarar för försäljning, installation och service av
företagets produkter på den lokala marknaden.
Huvudkontoret finns i Göteborg men vi finns
representerade över hela landet. Kundsegmentet på
området butikskyla är inom dagligvaruhandel och
matvarubutiker. För mer information om Carrier
Commercial Refrigeration, vänligen besök:
www.carrierrefrigeration.se

TJÄNSTEBESKRIVNING

Är du en självständig och utåtriktad person med stort
fokus på hög kvalité och resultat kommer du trivas i
tjänsten. Som person har du lätt för att sätta dig in i nya
arbetsuppgifter och din styrka ligger i att kunna hantera
flera olika uppgifter samtidigt. Du är van att arbeta i
grupp och trivs i en föränderlig miljö. Vidare är du en
affärsmässig, strukturerad och ambitiös person. Stor
vikt läggs vid personlig lämplighet.

Du är en del av ett team på fyra personer där du som
projektledare blir en viktig nyckelspelare i de olika
projekten som Carrier arbetar med.
Dina arbetsuppgifter innefattar att ansvara för och styra
projekt av varierande storlek och längd. Du kommer att
vara delaktig i hela projektet från att initialt ta fram och
föreslå upplägg till att framgångsrikt leverera ut till kund.
I rollen som projektledare är du Carriers kontakt mot
kund och du ansvarar för att hålla budget och tidsplan i
projekten. Du har ett brett kontaktnät, såväl internt som
externt där din goda förmåga att kommunicera och
koordinera kommer väl till användning. Du rapporterar
till Sales Manager Sverige.

Start: Omgående
Plats: Sverige
Kontakt: Lasse Johansson, tel: 031-7485829
Maila ansökan till: lasse.johansson@carrier.utc.com

Carrier Refrigeration Sverige AB · 0771-330099 · carrierrefrigeration.se

