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VI BEHÖVER
FÖRSTÄRKNING.
PIPELIFE SVERIGE AB är Sveriges ledande tillverkare inom branschen för plaströrsystem. Våra produkter
används inom bl.a. kommunalteknik, jord- och skogsbruk, inomhusavlopp samt kabelkanalisation. Vi är ca
270 anställda och omsatte 2021 drygt 1,1 miljard kronor. Förutom försäljning i Sverige exporterar vi till
flertalet av de europeiska länderna. Vårt svenska huvudkontor ligger i Ljung och vi har fabriksenheter i Ljung
(Herrljunga kommun) och Ölsremma (Tranemo kommun). Pipelife Sverige ingår i Pipelife International med
säte i Wien, Österrike.

TEKNISK SPECIALIST INFRA XL
I rollen som teknisk specialist kommer du arbeta som
spindeln i nätet inom vårt nya affärsområde Infra XL.
Här får du en möjlighet att inta en unik roll där du kommer
få stort eget ansvar i att supportera hela säljprocessen av
kundanpassade brunnar, magasin och teknikbrunnar för
dagvattenhantering.
Du rapporterar till försäljningschef Infra XL.
Arbetsuppgifter:
I rollen ansvarar du för projektering, beräkning, dimensionering
och utförande kvalitet inom produktsortimentet tillhörande våra
Infra produkter.
Som teknisk specialist förväntas du kunna agera i kommersiellt
syfte tillsammans med säljorganisation och hantera tekniskt
utmanande
kundlösningar
i
vilka
du
supporterar
säljorganisationen. Här arbetar du med att ta fram
beräkningsunderlag för prissättning till kund samt räkna på
projektprissättning av upphandlingar/kundförfrågningar. Du
förväntas också att supportera produktionen med ritningar och
lösningsförslag.
Du kommer vara vår specialist på området och föreslå kundunika
lösningar och koncept som framhåller fördelar med Pipelifes totala
erbjudande.
Då detta är en ny roll inom ett nytt affärsområde kommer du också
vara en del av uppbyggnaden av affärsområdet tvärfunktionellt i
organisationen.
Personliga egenskaper:
Som person är du självgående och känner stort ansvar för
resultatet, där helheten är viktig. Kunden är ditt fokus och du har
en bra samarbetsförmåga, samt ett lösningsorienterat mindset.

Pipelife – specialisten på plaströrssystem
www.pipelife.se
+46 513 221 00

Du är affärsmässig, ansvarstagande och driver aktivt utvecklingen
inom ditt område. Du har ett stort tekniskt intresse och är
innovativ.
Kvalifikationer:
Erfarenhet av att arbeta med CAD eller motsvarande är ett krav.
Likaså erfarenhet av att läsa och förstå ritningar samt att upprätta
kalkyleringsunderlag.
Eftergymnasial utbildning inom VA och/eller konstruktion är
meriterande såsom erfarenhet av konstruktionsarbete inom vatten
och avlopp och/eller erfarenhet av produktion av plastprodukter.
Det är ett krav att du har goda språkkunskaper i svenska och
engelska, både i tal och skrift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde snarast.
Sista ansökningsdag: Urval sker löpande
Hos oss är alla kulturbärare, du som kan identifiera dig med vår
kultur, Pipelife tillsammans med passion och tillit är varmt
välkommen med din ansökan.
Upplysningar
För ytterligare information om tjänsten kontakta
Rickard Melin på telefon:
0702-22 68 98
Maila till: rickard.melin@pipelife.com
För ansökan och övriga frågor kontakta
Annalena Bertilsson, HR Business partner.
anna-lena.bertilsson@pipelife.com

