Incell International är ett snabbväxande bolag som grundades 2015. Vi utvecklar, tillverkar och säljer smarta
litium-jon batterilösningar. Dessa används som back-up för dagens och morgondagens mobilnät. Trots att
bolaget är ungt så har vi en gedigen erfarenhet av såväl R & D och internationell affärsutveckling i en
snabbväxande miljö. Vårt huvudkontor ligger i Kista och vi har en produktionsanläggning i Mexiko samt ett
säljkontor i USA.

Driven projektledare till Incell
Incell är ett nystartat bolag som utvecklar, tillverkar och säljer litiumbatterier för
telekombranschen. Litium är framtidens batterilösning och nu söker vi dig som vill vara en
del i vår resa mot att bli den världsledande leverantören av smarta och hållbara
litiumbatterilösningar.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete i ett snabbväxande och
internationellt teknikbolag. Du kommer att leda utvecklingsprojekt, med budgetansvar,
genom hela processen, från förstudier till bemanning, genomförande och leverans. Hos oss
arbetar du tvärvetenskapligt då våra system innehåller mekanik, elektronik och mjukvara. Du
kommer att ha många stimulerande kontaktytor såväl inom den egna organisationen som
med kunder och leverantörer i Sverige och utomlands. Projekten drivs end to end och
inkluderar upprampning i produktion innan överlämning till volym produktion som vi sköter
från vår högteknologiska fabrik i Mexico. Resor i tjänsten förekommer, både inom Sverige
och över hela världen.
Vem är du?
 Förmodligen är du civil- eller högskoleingenjör med flerårig erfarenhet av
projektledning inom R & D, gärna i en internationell miljö.
 Du är en naturlig projektledare som trivs i en fartfylld och flexibel start-up miljö.
 Som person är du entusiastisk, innovativ och ser fram emot att ta en aktiv del i att
bygga ett framgångsrikt exportföretag i världsklass.
 Du är en doer som drivs av att hitta förbättringspotentialen i dina processer och
utveckla arbetsmetoder.
 Utmärkta kunskaper i engelska är en förutsättning, andra språk är meriterande.
För ytterligare information ring Peter Ternebring på Confidera Urval, tfn 070–639 88 89.
Läs mer om företaget och sök tjänsten, snarast, på www.incellint.com

