MultiDocker är ett växande företag, i ständig förbättring och rörelse. Antar du utmaningen att bli vår
framtida medarbetare? Nu söker MultiDocker:

PROJEKTLEDARE
för internationella leveranser

OM FÖRETAGET
MultiDocker designar, tillverkar och säljer några av
världens mest effektiva produkter för materialhantering, anpassade för hamnar, terminaler och industriellt bruk. MultiDocker har ett nära samarbete med
Caterpillar och är en global aktör med kunder framför allt i Europa, Sydamerika och Nordamerika. Företaget finns listat på börsen, NGM – Nordic Growth
Market. Huvudkontoret finns i Norrköping.
Som växande entreprenörsföretag färdas vi i ständig förändring och rörelse, både vad gäller vår
omvärld, verksamhet och organisation. Vi bygger
vår organisation av ansvarsfulla människor med
entreprenörsanda, kreativitet och initiativförmåga.
Dessa egenskaper är vägledande när vi anställer
nya medarbetare. Idag innefattar företaget ett 20tal medarbetare samt ett omfattande internationellt
nätverk av agenter och partners.
VAD TJÄNSTEN INNEBÄR
Som projektledare har du en nyckelroll i företaget.
I ditt ansvar ingår att leverera allt vad vår försäljningsavdelning har sålt till kunden; från order tills
kunden har tagit över maskinen. Fokus för projekten är att skapa nöjda kunder och god lönsamhet
vilket kräver rätt kvalitet och leverans enligt tidsplan.
I rollen som Projektledare arbetar du strategisk och
operativt med internationella partners samt driver
kostnadsbesparingsprojekt och kontinuerliga processförbättringar. Du kommer rapportera direkt till

COO och samarbetar med övriga funktioner inom
den operationella gruppen. Tjänsten är placerad på
vårt kontor i Norrköping och innefattar vissa resor till
partners, leverantörer och kunder.
VEM ÄR DU
Du är högskoleutbildad och har erfarenhet som
leveransprojektledare eller liknande, gärna i en internationell verksamhet. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Kunskap inom andra
språk, särkilt tyska och portugisiska, är meriterande.
Som person är du driven, självgående och har förmågan att slutföra åtaganden. Du är bra på att skapa och utveckla relationer och får omgivningen att
leverera i tid.
För att lyckas i rollen som Projektledare på MultiDocker har du hög tekniskt förståelse och är genuint intresserad av tekniska miljöer, kombinerat med
kommersiellt fokus. Du ser möjligheten att komma
in i ett entreprenörsdrivet företag där det finns stora möjligheter att själv påverka och utveckla. Du är
lösningsorienterad, en teamledare och har ett långsiktigt perspektiv.
DIN ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande! E-post: hr@multidocker.com
Frågor besvaras av Stefan Gustafsson på tel: 070
50 93500 eller stefan.gustafsson@multidocker.com

