Projektledare fastighetsautomation till
Raybased sökes!
Vill du vara med i ett snabbt växande teknikbolag som erbjuder framtidens öppna och flexibla
Internet of Things (IoT) ‐ plattform för fastigheter, är du välkommen att bli en del av Raybased. Som
projektledare på Raybased kommer du att ansvara för och driva projekt inom fastighetsautomation
mot bygg‐ och fastighetsbolag, kommuner, industri och anläggningar. Du är placerad på vårt kontor i
Göteborg eller Trollhättan, men verkar inom hela Sverige och är med att bygga upp vår sälj‐ samt
leveransverksamhet ihop med våra samarbetspartners nationellt. Du arbetar tätt med vår
säljorganisation samt är kundens länk till vår produktavdelning i varje projekt.

Dina arbetsuppgifter:
I rollen som projektledare är du ansvarig mot kund att planera resurser, leda, fördela och följa upp
arbetsuppgifterna i pågående projekt ända fram till dess att besiktning sker. Genom kontinuerlig och
noggrann uppföljning samt kontroll, tillser du att projekten följer tidplanen och den kalkyl som du har
varit delaktig i att beräkna.
Du deltar i kundmöten, tar fram lösningsförslag samt är delaktig i offerter och anbud där du kan bidra
med ditt affärsmannaskap.
Du har ett funktionellt ansvar att utveckla medarbetarna samt samarbetspartners som ingår i
projekten.
Du deltar aktivt i externa bygg‐ och installationsmöten.
I ditt ansvar ingår dokumentation att upprätta och följa kvalitets‐ och arbetsmiljöplaner.
Du ansvarar för att kontinuerligt förbättra våra processer kring projektering och installation, både de
interna samt de som berör våra samarbetspartners.
Du rapporterar till säljchef.

Din bakgrund/personlighet:
Du är i dag verksam inom fastighetsautomationsbranschen och har erfarenhet av projektledning
inom el från någon av följande branscher: installation, bygg, säkerhet, industri eller inom något
närliggande område. Kompetens inom kommunikationsteknik är meriterande.
Du är en entreprenör som drivs av mål och resultat.
Affärsmässig, strukturerad, serviceinriktad, lyhörd, stresstålig och social är några utmärkande drag
som du har som person. Du har också en ambition att alltid sätta kunden i centrum.
Elteknisk utbildning är ett krav. Allmän elbehörighet är meriterande.
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Vi erbjuder:
Ett kvalificerat och självständigt arbete i ett spännande och expansivt IoT‐företag där dina insatser
gör skillnad. Raybased värnar om sin personal att de ska trivas och utvecklas och vi tror att med ditt
goda ledarskap, positiva inställning och prestigelöshet blir du en god förebild för teamet.

Ansökan och kontaktperson:
Är du intresserad så är du välkommen skicka din ansökan och CV till lars.granbom@raybased.com
Vid frågor kontakta Lars Granbom +46 703 196 530
Välkommen att söka! Urval sker löpande.

Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation
och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet,
såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och
är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad
marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.
www.raybased.com
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