SKAPA DIN FRAMTID
TILLSAMMANS MED EN
PRISBELÖNT
ARBETSGIVARE!

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG är ett stort, oberoende, familjeägt entreprenadföretag som grundades år 1900, med järnväg som
kärnverksamhet. LEONHARD WEISS har över 6000 anställda och en omsättning på ca 1 700 miljoner euro och är etablerade i flera
europeiska länder. Vi utför projekt inom alla områden i bygg- och anläggningssektorn – allt ifrån idé till färdig anläggning och underhåll.
Den svenska verksamheten fokuserar på järnvägsentreprenader. LEONHARD WEISS Sverige expanderar! Vi söker:

` Projektingenjörer som vill arbeta lokalt men med spännande internationellt
samarbete
Arbetsuppgifter:
Du är en del av teamet och deltar i alla skeden, t ex anbudsarbete, utvecklingsarbete och genomförande av projekt. Du arbetar
nära marknadsansvarig och projektledningen och har varierande arbetsuppgifter inom verksamheten t ex kalkyl, kvalitet, kontrakt,
anbud och genomförande av järnvägsentreprenader. Som projektingenjör stöttar du projektledningen i genomförandet av projekten
och kommer att vara en del av projektledningen.
Kompetens och personliga egenskaper:
Du har relevant universitets alt. högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi tror att
du redan idag har erfarenhet av liknande arbete inom samma eller närliggande bransch eller nyligen slutfört högre utbildning och
vill lära dig yrket.
Du är bra på att formulera dig i skrift och tal samt är strukturerad. God datakunskap är ett krav. Vi ser det som en fördel om erfarenhet finns från järnvägsentreprenader. Du har gott sinne för ekonomi, resultat och god planeringsförmåga.
För att lyckas i rollen som projektingenjör har du ett högt engagemang, tycker om att samarbeta samt har ett högt fokus på affären.
Du gillar att arbeta i team och har lätt för att skapa kontakter och långvariga relationer med såväl kunder som medarbetare.

Ansökan:
Låter det här som en roll för dig? Ansök redan idag då ansökningarna hanteras löpande.
I din ansökan ber vi dig inkludera CV.
Sänd den till Susanne Rosendahl: s.rosendahl@leonhard-weiss.com.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Roberth Eriksson:
r.eriksson@leonhard-weiss.com, 070-236 47 17.

UPPLEV
GLÄDJEN SOM
ENTREPRENÖR
www.leonhard-weiss.se

