Vägprojektör/Geotekniker
Västra Sverige

Vi söker en social, driven och nyfiken medarbetare till vårt framgångsrika företag. Som tekniker hos
oss så tar du an dig en ny roll inom vårat företag där vi idag har en stor efterfrågan på denna tekniska
kompetens. Du kommer att få arbeta i ett sammansvetsats team med stort eget ansvar och i en
vardag som bjuder på många olika uppdrag som du själv är med och skapar samt påverkar.
Svenska Geotech arbetar ofta i tidiga skeden i projekten. Oftast då med beställare eller konsulter för
att hitta just den bästa tekniska lösningen både hållbarhetsmässigt och miljömässigt för det unika
projektet.

Om jobbet/Arbetsuppgifter
Som Svenska Geotech AB:s vägprojektör/geotekniker kommer du ansvara för dimensioneringar och
konstruktioner i olika typer av projekt. Tex dimensioneringar för markstabiliseringsprodukter för
vägar, plattformar och byggnader. Ofta blir du själv ansvarig för försäljningen i projektets slutfas. I
tjänsten förekommer i viss mån även resor i olika syften från kundbesök till teknikträffar. I det dagliga
så arbetar man tätt med säljpersonalen, kunder, konsulter men även våran leverantör Tensar.

Vi Söker
En utbildad person inom väg och infrastruktur. Meriterande är också om det finns några års
erfarenhet av både försäljning och geoteknik. För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående med
ett stort driv och en vilja att axla eget ansvar. Arbetet innebär mycket kontakter i olika projekt så det
är viktigt att du är kommunikativ, duktig på att dokumentera samt har en god förmåga att samarbeta
och bygga goda långsiktiga relationer. Vi vill också att du kan uttrycka dig väl i både svenska och
engelska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.

Vi erbjuder
Ett stimulerande och utvecklande arbeta där du har möjligheten att växa tillsammans med företaget.
Du får ett tryggt anställningsavtal med generösa förmåner i linje med våra medlemskap i Svensk
Handel och Unionen.
Du erbjuds även en väl utarbetad introduktionsplan där det ingår en mycket omfattande utbildning
hos våran leverantör Tensar som är marknadsledande inom markstabiliseringsprodukter och har sitt
säte i Blackburn, England. Där utbildas du bland annat inom deras egenutvecklade programvara för
dimensioneringar, Tensar Pave och Tensar Soil. Denna programvara används bland många
geotekniker/vägprojektörer runt om i världen.

Övrig information
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Lön: Månadslön
• Placering: Uddevalla eller ök.
• Vill du veta mer eller söka tjänsten så gör du det genom att kontakta vår vd Mikael Lönnblom
på 0706648723 eller mikael@svenskageotech.se
Urval och intervjuer kommer ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista
ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

”Under mina drygt 3 år på företaget så har jag hunnit se både att företaget och att mina medarbetare utvecklas
i den riktning som vi vill. Det finns inget enkelt sätt att skapa framgång. Men med nyfikenhet, driv och stark vilja
så har vi tillsammans vunnit nya projekt och leverantörer. Jag tror på öppenhet och stort förtroende och därför
hade det varit kul att få in en ny pusselbit i vårt fina team för att bygga vidare på vår framgång”

-Mikael Lönnblom, VD Svenska Geotech

Om företaget
Svenska Geotech AB är importör och leverantör av mark-, bygg och anläggningsprodukter. Vi har vårt
huvudkontor i Uddevalla och ett säljkontor i Kalmar samt dotterbolagen Norske Geotech AS och Contractor
Trading AB. Företaget startades 2008 och har sedan dess utvecklats och breddats med flera produktområden
och med god lönsamhet och fin framåtsikt. Våra kunder är såväl grossister som entreprenörer, allt från
enmansföretag till stora entreprenadföretag. Svenska Geotech AB ingår i Indutradekoncernen. Läs mer på
www.svenskageotech.se eller www.tensar.se.

