Kabona rekryterar projektledare till region Stockholm
Kabona är ledande i Europa när det gäller energigenial fastighetsautomation och skapar ett optimalt
inomhusklimat med kraftigt reducerade kostnader för ett hållbart samhälle. Genom Ecopilot sker
samordning av fastigheters installerade system och hänsyn tas till inomhustemperatur, luftkvalitet,
väderprognoser och termisk lagringsförmåga. Kabona ägs av Latour Industries sedan 2012 och har god
tillväxt. Bolaget har 80 anställda idag och siktar på en omsättning på 160 miljoner.

Arbetsbeskrivning

Som projektledare har man ansvar för projektets ekonomiska resultat. Man planerar själv sitt arbete
med rätt resurs och kompetens. Projektledaren arbetar proaktivt, är initiativtagare, ansvarar för
upphandling och att driva projektet framåt. Du genomför löpande avstämningar med entreprenörer,
leverantörer, intern personal samt slutkund. Projektledaren säkerställer besiktningar och projektavslut.
Arbetet skall utföras enligt energigenial standard med fokus på smartare fastighetsautomation i
kundernas byggnader. Projektledaren utför sitt jobb med kunden i fokus och eftersträvar god kvalité
samt bra resultat.

Ansvarsområden
-

Projektansvarig för genomförande och resultat.
Se möjligheter för merförsäljning och tilläggsorder hos befintlig kund.
Ansvara för tid och resursplanering samt ekonomisk hantering.
Löpande genomgång och avstämning av handling ihop med slutkund.
Upphandling och projektledning av underentreprenörer.
Ansvara för besiktningar och projektavslut.

Kvalifikationer

Branscherfarenhet från fastighet eller teknikföretag är en fördel, dock är ett tekniskt intresse ett måste för
tjänsten. Du behöver ha god administrativ förmåga, van att arbeta digitalt och i excel. Du måste ha
god förståelse för ekonomiska samband, som projektledare på Kabona måste man ha bra
affärsmannaskap och bra förståelse för affären. Övriga egenskaper som handlingsinriktad, stresstålig,
kommunikativ och en person med bra driv är något vi värdesätter i denna tjänst.

Utbildning
-

Utbildning inom styr och regler eller fastighetsinstallationer är en fördel men inget krav.
Gymnasiekompetens är ett måste, teknisk inriktning (praktisk, teoretisk) är en fördel.
Akademisk utbildning, gärna med teknisk inriktning, är önskvärt. Ekonomisk kunskap är viktigt.
Entreprenadjuridik är ett extra plus.

Ansökan

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Magnus Östman
Regionchef Stockholm
magnus.ostman@kabona.com
Tel: 010-219 36 23

Yvonn Rowell
HR-chef
yvonn.rowell@kabona.com
Tel: 010-219 3 686

Din ansökan, personligt brev och CV, skickar du via mail till HR-chef, Yvonn Rowell.
Placering:
Önskad tillträdesdag:
Sista ansökningsdag:

Stockholm
Snarast
31 mars 2018

