Junior projektledare
P&E grundades 1991 och verksamheten var från början främst inriktad mot ekonomisk och teknisk förvaltning. Genom
åren har företaget utvecklats och arbetar idag även med fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling,
centrumutveckling, centrumledning samt bygg- och projektledning.
En nära kontakt med såväl kunder som hyresgäster är en självklarhet i vår verksamhet. Vi arbetar oberoende på
marknaden vilket gör oss till en attraktiv samarbetspartner för våra uppdragsgivare. Vårt arbetsfält spänner sig över
hela Sverige med kontor belägna i Kalmar, Linköping och Stockholm.
Många av våra kunder har ett omfattande fastighetsbestånd. Det kan vara allt från bostadsfastigheter till
industribyggnader och köpcentrum. Bland våra uppdragsgivare finns institutionella investerare, fastighetsbolag,
kommersiella hyresgäster och myndigheter.

P&E behöver förstärka projektavdelningen på kontoret i Kalmar. Vi söker dig som vill ha ett spännande
jobb med möjlighet att växa in i rollen som projektledare.
Rollen som junior projektledare hos oss:
Som junior projektledare arbetar du tillsammans med våra övriga projektledare med olika projekt, från
idé till färdigställande. Projekten är av olika art, alltifrån hyresgästanpassningar hos kund till en
fullskalig om- och tillbyggnation av en hel eller delar av fastigheter. Du kommer få en möjlighet att få
inblick i olika delar av processen, från framtagande av detaljplan och projektering till upphandling av
entreprenad, projektledning och bevakning av slutprodukt. Du deltar i möten, skriver protokoll, läser
och granskar ritningar och andra handlingar. Rollen innebär även att bistå övriga projektledare
administrativt.
Arbetsuppgifter:
 Bistå vid projektledning av ny-, om- eller tillbyggnation och lokalanpassningar
 Upprätta kostnadskalkyler, utredningar, förstudier, tidplaner, beskrivningar,
investeringsunderlag mm
 Myndighetskontakter, hantera bygglov etc
 Bistå vid upphandling av konsulter och entreprenörer
 Bistå vid genomförande av miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete inom projekt
 Ekonomisk uppföljning och rapportering
 Ansvar för dokument och ritningshantering
Dina erfarenheter
Högskole- eller gymnasieingenjörsexamen med bygginriktning eller motsvarande relevant byggteknisk
utbildning. Vi förutsätter att du har stor ekonomisk förståelse och att du är väl insatt i olika
entreprenadavtalsformer samt har kunskaper om säkerhets- och brandsäkerhetsarbete inom projekt.
Fokus ligger på dina kompetenser och rätt driv och rollen utformas därför delvis utifrån din
bakgrundskunskap.
Dina egenskaper:
Du är drivande, affärsmässig och har god prioriteringsförmåga. Som person är du orädd, framåt och
vill ha stort eget ansvar. Du har god analytisk förmåga för den unika affären med intresse för kreativ
problemlösning. Din skicklighet i att planera och organisera är viktiga egenskaper.
Ytterligare information:
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med placering i Kalmar.
Sista ansökningsdag 2018-01-21. Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som
möjligt. Vi tar emot ansökningar via epost: rekrytering@poefastighetspartner.se
Kontaktpersoner:

Maria Feltendahl, HR

070-309 72 82

Här på P&E erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar. Vi har en stor variation på projekt vilket
innebär ett omväxlande arbete med möjlighet att växa in i rollen. Kulturen på företaget präglas av öppenhet och
tillgänglighet och vi arbetar nära varandra inom de olika professionerna.

