Climeons Heat Power-system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet.
Vi gör affärer för en bättre värld. Vår teknologi kan, tillsammans med sol och vindkraft, ersätta traditionella
energilösningar för att generera ren elektricitet - och en renare planet. Teknologin är applicerbar där det finns
lågtempererad värme, exempelvis vid cement- och ståltillverkning eller ombord fartyg. Vi är idag ca 80
anställda och expanderar kraftigt. Vårt huvudkontor ligger i Kista. Läs mer på www.climeon.com

Vill du arbeta med ny teknologi i ett snabbväxande företag och samtidigt göra
världen lite mer hållbar?

Installationsprojektledare
– med möjlighet att göra skillnad
Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och omväxlande arbete i ett snabbväxande och
internationellt teknikbolag. Du kommer att leda och aktivt delta i arbetet från kundorder till
att en anläggning står färdiginstallerad ute hos kund, världen över. Detta innebär bl.a. att
vara ansvarig gentemot kund för hela processen från utveckling och produktion, FAT
(Factory Acceptence Test) till installation hos kund och SAT(Site Acceptence Test). Du arbetar
med alltifrån planering, genomförande och hands on ute i fält. Du kommer att ha många
stimulerande kontaktytor såväl inom den egna organisationen som med kunder och
leverantörer i Sverige och utomlands.
Du själv är förmodligen civil- eller högskoleingenjör med inriktning inom exempelvis el,
energi, elektronik eller maskin. Vi tror att du har tidigare erfarenhet från projektledning och
stor vana av att praktiskt arbeta med teknik. Du är lösningsorienterad och mån om att hålla
tidsplaner. Dessutom är du en god administratör och med förmåga att arbeta proaktivt.
Utmärkta kunskaper i engelska är en förutsättning, andra språk är meriterande. Resor i
tjänsten ser du som något positivt och du har en social situation som tillåter detta. Inte minst
känner du arbetsglädje och lust i att vara med på resan och bygga ett framgångsrikt
teknikföretag som gör skillnad – på riktigt!
För ytterligare information ring Peter Ternebring på Confidera Urval, tfn 070–639 88 89.
Din ansökan skickar du, märkt ”Installationsprojektledare – Climeon”, snarast till
rekrytering@confideraurval.se

