Installationssamordnare
Nu behöver vi på EPG Projektledning förstärkning med fler Installationssamordnare! Gillar du att
arbeta i ett snabbt växande företag som är Mästargasell och Superföretag flera gånger om och där
medarbetarna trivs på riktigt? I så fall vill vi träffa dig som arbetar i byggbranschen och som känner
att det är dags för nya utmaningar.
EPG Projektledning är sedan 2004 ett snabbt växande projektledningsföretag med höga ambitioner
och en vision om att vara det självklara valet av projektledningstjänster. Vi är ca 40 medarbetare
som lever våra värderingar och känner oss stolta över att vara engagerade, kompetenta, flexibla
och glada. Vi är en platt prestigelös organisation där vi hjälper varandra. Vi bryr oss om varandra
och vet att det är nyckeln till vårt skyhöga eNPS som vi såklart mäter i realtid. Trivs vi så trivs våra
kunder så enkelt är det!
Har du några års erfarenhet från byggbranschen inom bygg, infrastruktur, EL eller VVS och verkligen
gillar ditt yrke? Jobbar du idag som installationssamordnare, provningsledare eller som driftssättare
inom styr? Tycker du dessutom det låter kul att få jobba med varierande projekt så som
restauranger, hotell, kontor, industri, bostäder, träningsanläggningar med mycket mera? Då vill vi
träffa dig!
Du är van vid att jobba självständigt och strukturerat, att ta stort eget ansvar och förstår värdet av en
god kommunikation och ett gott kundbemötande. Du känner dig trygg med att administrera och har
en god kunskap och förståelse för hela byggprocessen. Vi på EPG Projektledning vet att projekten
drivs och trivs bäst i våra projektteam. Beroende på projektets art kan ett projektteam bestå av
exempelvis huvudprojektledare, projektledare, delprojektledare, installationssamordnare och
projektassistent. Vi delar med oss av våra kompetenser och komponerar effektiva och flexibla
projektteam där vi använder rätt person på rätt plats vid rätt tid. Vi är ett gäng drivna medarbetare
med en bra kombination av unga driftiga projektledare och trygga seniora specialister. För att trivas
är du prestigelös och engagerad och ser det som en självklarhet att vilja bidra till att utveckla EPG
Projektledning. Som installationssamordnare arbetar du i projektets olika faser tätt tillsammans med
övriga i projektteamet. Inte nog med det! Du är också en viktig spelare i teknikteamet där
installationssamordnarna träffas och delar med sig av sina erfarenheter.
Du är intresserad av att bidra till samhällsutveckling, tycker byggbranschen är riktigt spännande och
gillar verkligen installationer. Du tycker dessutom det känns precis lika roligt att lösa praktiska frågor
ute på byggarbetsplatsen som att sitta och sköta projektadministration på vårt fina kontor i
Amerikaskjulet.
Du har jobbat några år i roller som provningsledare, installationssamordnare eller liknande. Du har
en högskoleutbildning eller så har du en lång erfarenhet och bred kompetens genom att ha jobbat i
branschen i olika roller, kanske med installationer på entreprenadsidan. Oavsett bakgrund så ser du
det som en naturlig del av vardagen att ständigt utvecklas! När det handlar om personlig utveckling
hos oss på EPG Projektledning är det nämligen bara du själv som sätter gränserna. För att kunna
jobba som installationssamordnare behöver du ha körkort.

Läs gärna mer här på hemsidan eller på LinkedIn, Facebook och Instagram så får du information både
om oss och våra spännande uppdrag. Är du intresserad är du välkommen att skicka in din ansökan i
formuläret nedan.
Vi vill ju gärna träffa dig och under rådande omständigheter gör vi det såklart digitalt.

