Konstruktör/projektledare till NIAB i Piteå

Är du en konstruktör mot bygg- och industristål?
Är du redo att projektleda från konstruktion till tillverkning och montage?
Då kan konstruktör/projektledare på NIAB vara din nästa utmaning!
Din roll
I rollen kommer du att ansvara för konstruktioner av våra projekt och leda flera av dessa i
mål. Dina arbetsuppgifter består till stor del av konstruktion, beräkning, ritning samt
tillsammans med övrig personal tillverka och montera. Kundkontakter sker dagligen i
tjänsten.
Vem trivs här?
Vår ambition är att öka kompentens inom företagen och här har du en viktig funktion. Du
kommer att ha ett nära samarbete med platschefen och övrig personal. De projekt du
ansvarar för görs i samarbete med alla anställda. Du har inget personalansvar däremot
innebär din roll att leda montörerna genom projekten.
Vi ser därför att du är en entusiasmerande person som sprider god stämning.
Vi erbjuder dig!
Vi erbjuder dig möjligheten att få växa med ett företag som har 50 års erfarenhet i
branschen. NIAB har en stabil ekonomi och ingår i IVAB-gruppen. NIAB har låg
personalomsättning och stor trivsel bland medarbetarna. Arbetsplatsen finns på Pitholmens
Industriområde strax söder om Piteå, Stuvarevägen 2, 941 43 Piteå.
Vill du vara med på vår fortsätta resa? Tveka inte att söka redan idag!
Din ansökan
För denna rekrytering samarbetar vi med StudentConsulting som sköter
rekryteringsprocessen men att du blir anställd direkt av NIAB.
Vid frågor om tjänsten, vänlig kontakta ansvarig rekryterare Mattias Meyer på 072-236 77 87
/ Mattias.meyer@studentconsulting.com.
Se även https://www.studentconsulting.com/sv/lediga-jobb/pitea/konstruktor-projektledaresokes-till-niab-i-pitea/48460
Varmt välkommen med din ansökan!
Norrländska Industri AB - NIAB är ett helägt dotterbolag till Infjärdens Värme AB som är ett
familjeägt rikstäckande installations- och serviceföretag inom rörbranschen. IVAB levererar
lösningar inom VVS, Industri, Verkstad och Sprinkler. IVAB-koncernen består i dagsläget av
huvudkontoret i Piteå, 9 filialer runt om i landet samt dotterbolagen Nordtool AB, NIAB, och
BioGreen AB. Koncernen har ca 300 anställda och den årliga omsättningen uppgår till ca
400 MSEK. Läs mer om oss på www.ivab.com

