Krüger Kaldnes AS er Norges ledende Vannentreprenør. Vi leverer totale løsninger for avløpsrensing, vannbehandling, rehabilitering
og service, til Kommuner og Industri i Norge. I tillegg har Krüger Kaldnes i over 20 år forsynt oppdrettsnæringen med løsninger og
teknologier for vannbehandling. Som en del av det franskeide konsernet, Veolia Water Technologies, kan Krüger Kaldnes tilby et
mangfoldig utvalg av verdensledende teknologier og produkter.

Det skjer mye spennende for tiden, både i selskapet og i markedene vi opererer i. For å styrke vår
posisjon innenfor bransjene vi er i, søker vi etter en dyktig Prosjektleder:

Prosjektledere
Vi trenger din hjelp til å:
• Lede prosjektgjennomføringen, fra overlevering salg til ferdigstillelse av prosjektet, på en
profesjonell og ryddig måte
• Skape tillitt hos kundene våre når det gjelder vår evne til å levere som avtalt
• Lede og motivere prosjektteamet
• Planlegge alle innkjøp av materialer, utstyr og tjenester, i samarbeid med innkjøpsavdelingen
• Holde kontroll på økonomien i prosjektet og månedlig rapportering av status
• Planlegge, følge opp og styre, montasje og ferdigstillelse i prosjektet
• Delta i bygge- og prosjekteringsmøter med kunder, rådgivere og sideentreprenører
• Være ansvarlig for at det blir utarbeidet teknisk design av ulike arrangementer, løsninger, detaljer og
produksjonstegninger i forbindelse med prosjektets leveranser eller tilbud
Vi ønsker at du har:
• En utdannelse på Master eller Bachelor nivå, relevant praksis kan erstatte
dette
• Relevant erfaring fra vannbehandlingsbransjen
• Kunnskaper innenfor design og prosjektering av renseanlegg
• Erfaring med aktiv bruk av kontrakter
• Gode evner på det mellommenneskelig plan
• Evnen til å arbeide strukturert, systematisk og målrettet
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
• Gode muntlige og skriftlige ferdigheter (norsk og engelsk)
Vi tilbyr:
•
•
•

Et godt arbeidsmiljø, som preges av hyggelig samarbeid, faglig dyktighet og pågangsmot
Interessante, varierte og utfordrende oppgaver i et spennende selskap i vekst
Gode lønns-, pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner:
Søknad merkes:

Leder Prosjektavdeling: Lene Nordvik | T: 9224 8030 | E-post
Prosjektdirektør: Frode Eriksen | T: 9797 7905 | E-post
"Prosjektledere" og sendes: postnorway@krugerkaldnes.no
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