
Teknisk Projektledare på Vistål AB i Göteborg (heltid) 

Vistal är tillverkare av stålkonstruktioner med huvudkontor och verkstäder i norra Polen. Vi 

har drygt 20 år erfarenhet av att bygga och montera olika typer av konstruktioner. Vi deltar i 

många intressanta projekt i Sverige, Norge och Danmark och har därför öppnat ett kontor i 

Göteborg - Vistål AB.  

Mer om oss kan du läsa på vår webbsida www.vistal.se.  

ARBETSUPPGIFTER: 

 Samarbete med Vistal monteringsteam och platschefer 

 Besöka byggplatsen och ha koll på att arbeten utförs enligt tidschema 

 Sköta kontakten med kunder (totalentreprenör) angående projekt 

 Raportera till huvudkontor i Poland  

 Delvis samordna montagearbeten i Skandinavien och delvis vara teknisk stöd vid 

kalkyl av nya projekt i Sverige när det gäller monteringsarbeten och totalentreprenad 

 Sköta samarbete med underleverantörer från Sverige (till exempel kranar, ställningar, 

målning) 

 Samla uppgifter angående underleverantörer och samarbetspartner i Sverige, normer 

och krav samt utvecklingsmöjligheter 

VI SÖKER DIG SOM: 

 är självständig, engagerad och har stor arbetsvilja 

 har lätt att hantera olika uppgifter samtidigt 

 kan sköta dina dagliga arbetsuppgifter enligt schema men också är initiativtagande 

 har god organisations- och samarbetsförmåga, är flexibel, kommunikativ och gillar 

jobba med olika uppgifter samt lära sig nya saker 

 Har förmåga och viljan att presentera din kunskap och idéer till totalentreprenörer vid 

möten 

 Villig att resa båda nationellt och internationellt 

ERFARENHETER AV:  

 Utbildning inom byggteknik 

 Projektledning 

 Erfarenhet av offentliga upphandlingar i Sverige 

 Byggbranschen - stålkonstruktioner och projektering 

 Svenska och engelska flytande i tal och skrift 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och arbetsvilja.  

VI ERBJUDER DIG: 
Ett arbete i trevlig internationell miljö i en intressant bransch med möjlighet för personlig 

utveckling. Du kommer också att få chans att delta i företagets utveckling och att skapa 

verksamheten i Sverige vilket säkert blir en spännande upplevelse och värdefull erfarenhet.  

http://www.vistal.se/


Start: enligt överenskommelse 

Plats: Göteborg 

Omfattning: heltid  

Det kan förekomma resor inom landet men också till Polen, Norge och Danmark.  

ANSÖKAN: 
Om du känner att det är dig vi söker och att du vill skapa nya möjligheter tillsammans med 

oss skicka din ansökan (CV och personligt brev) via mail: info.se@vistal.se. Sista 

ansökningsdag: 30.10.2015.  

 

mailto:info.se@vistal.se?subject=Jobbsafari%20-%20Projektledare%20p%C3%A5%20Vistal%20i%20G%C3%B6teborg

