Fredrikstad 07.03.2019

Projektledare/stålkonstruktör/säljare

Beskrivning av tjänsten
AK Mekaniske grundades år 2001 och har idag 77 anställda. AK projekterar, producerar och monterar
stålkonstruktioner för i huvudsak den norska byggbranschen men även till den svenska. År 2018
levererade AK 6000 ton stålkonstruktioner vilket var nytt rekord. Personalen är fördelad på 51 st i
produktionsavdelningen, 16 st i montageavdelningen, 7 st i projektledning/sälj avdelningen och 3 st i
ekonomi/administration. AK har en stabil tillväxt och är nu i behov av ytterligare en projektledare. En
projektledare hos AK jobbar både med försäljning, konstruktion och projektekonomi, projektledaren
sörjer för sitt projekt från försäljning till färdigställt montage på byggplats. Detta är en krävande men
också mycket stimulerande roll.
Faktiska arbetsuppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fördimensionering av stålkonstruktion i offertfasen utifrån förfrågninsunderlag.
Kalkylera pris och skriva offert.
Förhandla och avsluta affär med kund.
Utföra den statisk dimensioneringen.
Förse produktionen med nödvändigt produktionsundelag.
Utföra montage och leveransplan i samråd med lagbas och montageavdelning.
Ha 100% kontroll på projektekonomi med ÄTA och fakturering.
Leverera uavhengig kontroll och FDV dokumentation.

De programvaror vi använder är:
•
•
•
•
•

Tekla (modeleringsverktyg)
Focus (statisk dimensionering och last beräkning)
IDEA statica (knutpunktsdimensionering)
EXCEL (kalkyl)
Checkd (kontroll byggplats)
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Vem är du?
Då tjänsten kräver en bred akademisk kompetens ser vi helst att du har ingenjörsexamen eller
liknande. De olika ansvarsområdena inom rollen är var för sig inte extremt krävande men det
förutsätter att du har en vilja att jobba med helheten i projektet. Att du känner en stimulans av att
ha kontroll från A-Ö.
Personliga egenskaper:
•
•
•
•
•
•

Ansvarstagande
Hög analytisk förmåga
Strukturerad
Ekonomisk
Kommunikativ
God samarbetsförmåga.

Vad erbjuder AK?
Vi erbjuder dig en tjänst med varierande, stimulerande och utvecklade arbetsuppgifter. Ett företag
där långsiktighet och helhet går före de kortsiktiga och prestigebundna besluten. En arbetsplats där
samarbete, hänsyn och respekt är en självklar del i arbetsdagen.

Placeringsort
Fredrikstad/Hunnebostrand

Kontaktinformation
Teknisk chef: Rune Langero rune@akmek.no tel; +47 91560113
VD: Fabian Helge fabian@akmek.no tel; +47 90403092
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