Sumitomo SHI FW i Sverige
Vi söker nu:

Säljande projektledare –
Pannservice
Sumitomo SHI FW söker ytterligare en säljande projektledare i rollen
som Key Account Manager inom pannservice till vårt kontor i
Norrköping.

Arbetsbeskrivning
Sumitomo SHI FW (SFW) är en global leverantör av
energi- och miljöteknik och innovativa tjänster med
fokus på hög effektivitet och flexibilitet. Våra
lösningar sträcker sig från vår världsledande
pannteknik med cirkulerande fluidiserande bädd
(CFB) till energilagringslösningar (Liquified Air
Energy Storage, CRYOBattery™), rökgasrening,
förgasning, avgaspannor och ett komplett utbud av
underhållstjänster för den globala kraftvärme- och
industrimarknaden.
Vår vision är att kontinuerligt bredda vårt utbud av
produkter och tjänster för koldioxidreduktion och
digitalisering inom energibranschen genom att
förbättra vår egen teknik samt vidare utveckling i
samarbete med nya partners. Vårt mål är att
tillhandahålla hållbara energilösningar i en bred
produktportfölj med fokus på kundbehoven inom
kraft- och värmeproduktion och energilagring. Den
kvalitet och service som Sumitomo SHI FW
tillhandahåller förlitar sig på 1500 erfarna
medarbetare med kvalificerad kompetens inom
branschen.
Vi är en del av Sumitomo Heavy Industries Ltd.
För mer information, besök: www.shi-fw.com

Som säljande projektledare leder du, i nära samarbete med
serviceteamet, hela processen från försäljning fram till överlämnade,
med utgångspunkt i kundens behov. Du ansvarar för teknisk lösning,
budget, tidplan, säkerhet och kvalitet, produktionstillgänglighet,
säkerställande av material och bemanningsresurser. I dina
ansvarsuppgifter ingår också att löpande utveckla underhållsavtal med
våra kunder.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som projektledare och utbildning
inom energi- eller processindustri. Erfarenhet från kraftvärmeverk,
pannteknik och underhåll är extra meriterande. Svenska och engelska i
tal och skrift är nödvändigt i kommunikationen med kunder,
leverantörer och internt inom bolaget. B-körkort krävs då resor i
tjänsten förekommer.
Är du en strukturerad, drivande och engagerad person med väl
utvecklad servicekänsla som gillar att ha många bollar i luften, en
lyhörd lagspelare som trivs med att jobba i ett sammansvetsat team?
Då är du den vi söker.

För ytterligare information:
Servicechef Anders Käck, anders.kack@shi-g.com
076-723 27 67

Så här ansöker du:
Välkommen med din ansökan och ditt CV till vår servicechef
Anders Käck, anders.kack@shi-g.com

Sumitomo SHI FW Energi AB
Postadress: Box 6071, 600 06 Norrköping
Besöksadress: Lindövägen 75, 602 28 Norrköping
www.shi-fw.com växel 011-28 53 30

