Projektledare & Projekttekniker till Teknisk Fastighetsservice
Har du teknisk bakgrund och erfarenhet från projektledning eller arbetsledning inom El- & Styrteknik? Teknisk
Fastighetsservice expanderar och behöver utöka sitt team med en skicklig projekttekniker. Det här är rollen för dig som vill
arbeta i en engagerad och utvecklande miljö i ett företag som präglas av närvaro, arbetsglädje och rörelse tillsammans med
ett gäng på nästan 50 personer där vi gör vårt bästa för att just du ska trivas.

Om företaget
Teknisk fastighetsservice är ett norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter hos kunder
som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. Företaget är verksam inom
service och förebyggande underhåll inom fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, kyla, el och styr &
regler. Vi består idag av 180 medarbetare och finns på 15 orter i Norrland och har vårt huvudkontor i Sundsvall.

Arbetsuppgifter
I rollen som projekttekniker kommer du att ansvara för offert, konstruktion och genomförande av projekt inom främst
styr- & reglerteknik men det kan även förekomma projektering av ventilation, värme, kyla & el. Du kommer driva flera
mindre projekt parallellt och har ansvar för hela projektgången, från start, implementering och avslut. I rollen som
projekttekniker ingår du i TFS-lag vilket innebär att du även kommer att vara en support med dina kunskaper till övriga
projektledare samt våra servicetekniker. Du kommer även att med tekniska som ekonomiska argument sälja in vår
affärsidé och kompetens till såväl industri som kommersiella och offentliga beställare i en bransch fylld av framtida
möjligheter. Arbetet är omväxlande och du kommer lika ofta att befinna dig hos våra kunder som på vårt kontor.

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Elektriker eller ingenjör med erfarenhet inom styrteknik
• Erfarenhet inom projektledning och är van att driva flertalet projekt inom fastighetstekniska installationer.
• God datorvana och goda kunskaper i Office-paketet, meriterande med kunskaper i programmering av styrsystem och
nätverksteknik.
• Du utrycker dig väl i tal och skrift
• B- körkort
Vi tror att du som söker har ett stort teknikintresse, är trygg och har självförtroende i kontakten med nya människor, där
du har en förmåga att underhålla och utveckla goda kundrelationer. Dessutom är du öppen för förändring och har en god
anpassningsförmåga. Du kan strukturera ditt angreppssätt och driver dina processer självständigt vidare, du har också
förmågan att fatta egna beslut. Vi tror vidare att du trivs att arbeta i ett klimat med högt tempo där du kan strukturera
dina projekt. Slutligen har du en utvecklad problemlösningsförmåga i kombination med en lösningsfokuserad inställning.

Övrig information
Antal tjänster: 2 st
Start: omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare (6 månaders provanställning kan förekomma vid behov)
Ort: Sundsvall
Sista ansökningsdag: 17 mars
Kontakt: Caroline Backlund, HR 060- 14 04 15 caroline.backlund@tfservice.se, Stefan Ulander Avdelningschef 060-14
04 00 stefan.ulander@tfservice.se, Alexander Gode Facklig representant Unionen 070-778 08 99 070
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut, skicka därför din
ansökan så snart som möjligt till: caroline.backlund@tfservice.se märk din ansökan med
”Projektledare/Projekttekniker Sundsvall”.

