Ledande montör/ Installationsledare
Miljöbelysning Sweden AB, Malmö stad, Bygg & Hantverk
Om Tjänsten – Ansvar och uppgifter
I rollen som ledande montör är du med och monterar, leder och fördelar
installationsarbete mellan 2-4 montörer i Skåne. Du är länken mellan säljare och
installatörer och planerar och räknar på arbeten, och har god förmåga att se flöden
och är noggrann. Vi har både stora och små projekt, ingen dag är den andra lik!
Arbetsuppgifterna består bland annat av arbetsledning av montörerna där du
säkerställer att både tidsplan och kvalité hålls i projekten. Inköp av material. Rollen
innefattar även riskanalyser, dokumentation under processen, kabelförläggning,
funktionstest, driftsättning och felsökning.
•

Vara behjälplig för installatörerna på respektive arbetsplats och säkerställa
kvalité
• Kontakt med kunder och uppdragsgivare
• Planera och räkna på arbeten samt inköp av material.
• Driftsätta anläggningar
Upptagningsområdet för kundbasen är i Skåne
Du utgår ifrån vårt kontor i Malmö eller Helsingborg.
Om Dig – Egenskaper och förmågor
Vi tror att du har arbetat som installatör i några år och är sugen på nya utmaningar.
•
•
•

God kommunikatör både i tal och i skrift på svenska och engelska
Förmåga att sätta affären i fokus, dvs hög samarbetsförmåga
Driven, uthållig och tydligt öppen för nya idéer
Ansvarsfull, prestigelös och med klar förmåga att delegera, och utveckla
medarbetare. Som person är du analytisk, logisk, van vid att hålla många bollar i
luften och har lätt att samarbeta med andra. Du delar gärna med dig av dina
kunskaper och tycker om att jobba med teknik i alla dess former. Du lyssnar gärna på
andra för att få nya idéer och är heller inte rädd för att kavla upp ärmarna när det så
behövs.
Vi Erbjuder
Egen arbetsbil
Ett roligt varierande jobb i ett växande företag
Ett starkt team, duktiga installatörer – erfarna, lojala, ansvarfulla, drivna, positiva och
trevliga arbetskollegor
För rätt person finns tydliga utvecklingsmöjligheter.
Krav
B-körkort

Maila
ditt CV och personligt brev till oss vi kommer att rekrytera fortlöpande.
Frågor besvaras av Elchef Tobias Wiklund 076-517 36 35

Maila din ansökan med personligt brev till
platsannons@miljobelysning.nu

Miljöbelysning är
med sitt unika koncept marknadsledande i Sverige på att konvertera befintliga
armaturer till LED-belysning och laddstationer för elbilar. Vi installerar uppemot
10.000st ljuskällor och laddstationer till elbilar per månad. Våra största kunder är
bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter och gatubelysning i allmänna och
enskilda vägnät.
Med vår kompetens och erfarenhet av branschen, erbjuder vi våra kunder trygga och
säkra helhetslösningar på ett enkelt och smart sätt. Vi har erhållit
DI-Gasell 2019, 202 och 2021.
Sedan 2022 ingår vi i börsnoterade Ecoclime group, det går bra nu!

