DAGS ATT BLI EN AV OSS?
Någon gång har du kanske haft turen att hamna i ett sammanhang där allt stämmer. Du är stolt
över kollegorna, stimuleras i ditt uppdrag och känner stor tillfredsställelse över både din egen
och företagets insats. Så vill vi ha det hos oss! Här ser du de uppdrag vi letar rätt personer till för
tillfället.
Stockholm och Göteborg
• Projektchefer inom både hus och infra, för större bostadsprojekt och
exploateringsprojekt, Stockholm och Göteborg.
Stockholm med omnejd
• Projektledare och projekteringsledare för hyresgästanpassningar åt ett
Stockholmsbaserat välkänt fastighetsbolag med många centrala lägen.
• Platschef, projekteringsledare, byggledare och arbetsledare för produktion av bostäder
åt ett av de mest välkända fastighetsbolagen i Stockholm.
• Projektledare och byggledare för skolprojekt inom Stockholmsområdet.
• Behöriga kontrollansvariga och besiktningsmän för flertal projekt inom
Mälardalsområdet.
• Projektledare och byggledare till projekt i Uppsalaområdet.
• Projektledare och produktionschef för tillfälliga bostadsprojekt åt ett av Stockholms
största bostadsbolag.
• Projektledare inom infraprojekt för två kommunala VA-bolag i Stockholmsområdet.
• Nyexaminerad Civilingenjör till Stockholm inom samhällsbyggnad, som med stöd, vilja
och ambitioner vill nå målet projektledare.
Göteborg med omnejd
• Projektledare och byggledare för omfattande ombyggnationer av industrifastigheter i
Torslanda.
• Projekteringsledare och byggledare för kommunala exploateringsprojekt av
bostadskvarter i Göteborg med kranskommuner.
• Projekteringsledare och projektledare kulturfastigheter för kommunalt fastighetsbolag i
centrala Göteborg.
• Byggledare för kommunala VA-projekt och infrastrukturprojekt i Göteborg med
kranskommuner.
Vi har hemmahamnar i Stockholm och i Göteborg. Vi erbjuder en miljö där du blir en viktig del av
vårt team och där din insats verkligen syns och påverkar. Du får chans att utvecklas genom
långsiktig kompetensplanering och i spännande projekt – och vi vågar lova att du kommer hitta
vänner för livet.
Skicka in din ansökan på ansokan@projektgaranti.se eller slå någon av oss en signal, du hittar
kontaktuppgifter på www.projektgaranti.se.

Läs mer om oss på www.projektgaranti.se.

