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TecNet söker
Gruppchef

El/Automation
- som kan processen

ÄR DU DEN VI
SÖKER?
Vi söker en gruppchef som kan utveckla och leda en
grupp av el- och automationsingenjörer. Du kommer att
ha ansvar för kund- och leverantörsrelationer men skall
också utveckla de samabetsavtal vi idag har. Som person
skall du kunna driva frågor och uppgifter på egen hand.
Du skall ha en relevant utbildning och gärna ett par års
erfarenhet av automations- och/eller elkraftsprojekt som
projektledare eller gruppansvarig.

FAKTA TECNET
TecNet är en ingenjörsbyrå med ett 30-tal konsulter
fördelade på tre kontor. Vi har gedigen erfarenhet
och kompetens inom processteknik, rör- och mekanisk
konstruktion samt el, automation och intrument.Vi har
sedan starten år 2000 fokuserat på skräddarsydda
lösningar baserade på kundbehov – vårt engagemang
gör skillnaden för ditt projekt.

TEKNIKOMRÅDEN

Om oss

TecNet kan erbjuda en arbetsplats där vi sätter individen
och dess kunnande i fokus, man skall vara nyfiken, lyhörd
och engagerad för att lyckas hos oss. Man skall agera
professionellt i alla sammanhang. Man skall drivas av att
utveckla sig själv, sina medarbetare och våra kunder.
Förutom ett fokus på person och kunnande så kan
vi bland annat erbjuda kollektivavtal, friskvårdsbidrag,
personalbil, avtalsreglerade pensionsavtal och attraktiva
uppdrag. TecNet har tack vare sin storlek möjlighet att
agera flexibelt och har alltid korta beslutsvägar. Framför
allt så har vi kul på jobbet! Vi är sedan 2015 partner med
ABB på automationssidan.

NYCKELN ÄR RÄTT
TEKNISK LÖSNING

Kunder

Kunderna återfinns i hela Sverige och består till största
delen av processteknisk industri och verkstadsindustri,
med tonvikt på energi. Dessutom tillkommer kommuner
med verksamheter som vatten och avlopp och
energifrågor. Bland de största kunderna kan nämnas
Fortum, Metso,Valmet, Siemens, Alstom,Vattenfall.Vi driver
våra projekt dels internt på våra kontor men också ute
hos våra kunder.

För ytterligare frågor eller ansökan
vänligen kontakta Olle Fogelin
olle.fogelin@tecnet.se
010 330 56 02

VI SÖKER TILL SAMTLIGA KONTOR
TECNET NORDIC AB
Andra Långgatan 48
413 27 GÖTEBORG

Bryggaregatan 9
653 40 KARLSTAD

Strandbergsgatan 61
112 51 STOCKHOLM

