
 
 

Projektchef 
 

Vi söker dig som har ett starkt driv, förmåga att fatta beslut och som tar service- och 

kvalitetsfrågorna på allvar 

Dina arbetsuppgifter  

I rollen som projektchef har du det övergripande ansvaret för att på plats genomföra 

produktionen i dina projekt från start till avslut. Du rapporterar till arbetschef och ansvarar för 

att målen nås avseende tid, kvalitet och ekonomi. Vidare leder du och samordnar arbetet på 

dina arbetsplatser så att både egna anställda och underentreprenörer känner sig delaktiga och 

vet vad som förväntas av dem. Du skapar en god dialog med kunden och håller denne 

informerad om projektets framdrift.  

Om företaget  

1956 grundades H. Aronsson Byggnads AB och är ett av Stockholms äldsta byggföretag med 

erfarenhet som går både djupare och bredare än hos de flesta. För oss är god service, kvalitet 

och goda relationer avgörande. Ett resultat av detta är de mångåriga relationer vi har till 

många av våra kunder. Vi är idag totalt 52 anställda med 12 tjänstemän på kontoret och 40 

egna engagerade yrkesarbetare. Vi arbetar med huvudsakligen med ROT-entreprenader och 

byggservice. Våra vanligaste projekt är hyresgästsanpassningar i nära samarbete med våra 

kunder. 
 

Din profil  

Vi tänker att det kan finnas fler vägar fram till denna tjänst. Du kan ha tagit gymnasieexamen 

inom bygg och sedan under flertalet år haft en ledande roll i byggprojekt. En annan väg är att 

du har något års erfarenhet inom byggsektorn för att sedan ha läst in en byggingenjörsexamen. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom att du är serviceinriktad, har lätt för att lösa 

problem och lära nytt. Du har integritet, är trygg, noggrann och strukturerad. Vidare vill vi att 

du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt att du har grundläggande 

färdigheter i Word och Excel. 

Övrigt 

Vårt kontor ligger i Västberga, Hägersten. 

Kontaktperson: Anders Gagnerud, HR-chef 08-120 512 28 

Ansökan 

Välkommen med din ansökan, och gör det inte för krångligt, det räcker med ett CV som första 

steg! Urval sker löpande så vänta inte med att ansöka! 

 

Skicka din ansökan till: rekrytering@aronsson-bygg.se. 
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