
 
 

Säljande Projektledare inom Automation  
till Teknisk Fastighetsservice 

 
 
Oavsett bransch är en funktionell fastighet en av de viktigaste förutsättningarna för att verksamheten ska 
fungera fullt ut och vara lönsam. Att se till att fastigheterna är rätt för våra kunder är något vi arbetar med 
dagligen, genom att vara tillgängliga och med rätt kompetens projektera, installera och anpassa system för 
ventilation, energi, värme och kyla för att nå önskade resultat. Vi finns för att skapa goda inomhusmiljöer!  
 
#Gört är vårt ledord i att skapa enkelhet både för våra kunder och medarbetare, oavsett uppdrag är vår 
service densamma och den ska vara självklar.  
 

Utmaningen 

Hos oss är projektledaren en del av ett lag som bidrar till intern lönsamhet och tillväxt genom att säkerställa 
att utförande sker på ett så effektivt sätt som möjligt med bästa möjliga kvalité och samarbete genom hela 
processen. I rollen som projektledare kommer du att ansvara för offert, konstruktion och arbetsledning av 
projekt inom främst styr- & reglerteknik men det kan även förekomma projektering inom el. Du kommer driva 
flera mindre projekt parallellt och har ansvar för hela projektgången, från start, implementering och avslut. I 
rollen som projektledare ingår även att du kommer att vara support med dina kunskaper till övriga 
projektledare samt våra servicetekniker.  Du kommer även att med tekniska som ekonomiska argument sälja 
in vår affärsidé och kompetens till såväl industri som kommersiella och offentliga beställare i en bransch fylld 
av framtida möjligheter. Arbetet är omväxlande och du kommer lika ofta att befinna dig hos våra kunder som 
på vårt kontor.  

Vem är du? 

Du har en god teknisk förståelse inom automation, fastighetsteknik eller liknande. Du är trygg i rollen som 
ledare och tar ansvar för dina projekt. Du är trygg och har självförtroende i kontakten med nya människor, där 
du har en förmåga att underhålla och utveckla goda kundrelationer. Dessutom är du öppen för förändring och 
har en god anpassningsförmåga. Vi tror vidare att du trivs att arbeta i ett strukturerat klimat där du kan höja 
tempot vid behov men också har en förmåga att arbeta i ett lugnare tempo så att återhämtning kan ske på ett 
sunt sätt.   
 
Vi ser gärna att du har följande erfarenhet: 

• Elektriker eller ingenjör med erfarenhet inom styrteknik 
• Erfarenhet inom projektledning och är van att driva flertalet projekt inom fastighetstekniska 

installationer.  
• God datorvana och goda kunskaper i Office-paketet, meriterande med kunskaper i programmering 

av styrsystem och nätverksteknik.  
• Du utrycker dig väl i tal och skrift 
• B- körkort 

 

Om TFS 

Teknisk fastighetsservice är ett norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter 
hos kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. 
Företaget är verksam inom service och förebyggande underhåll inom fastighetstekniska installationer för 



ventilation, värme, kyla, el och styr & regler. Vi består idag av 180 medarbetare och finns på 16 orter i 
Norrland och har vårt huvudkontor i Sundsvall.  
 
Övrig information 
 
Antal tjänster: 1 st. 
Start: omgående eller enligt överenskommelse 
Omfattning: Heltid 
Anställning: Tillsvidare (6 månaders provanställning kan förekomma vid behov) 
Ort: Gävle 
Sista ansökningsdag: 14 februari 
Skicka din ansökan till: caroline.backlund@tfservice.se märk din ansökan med ”Projektledare Gävle”. 
Kontakt:  Tomas Håkansson, Platschef 0070-610 62 32 tomas.hakansson@tfservice.se, Caroline Backlund, HR 
060- 14 04 15 caroline.backlund@tfservice.se. 
 

I denna rekrytering undanber vi oss alla samtal rörande annonsering och rekryteringsstöd.  
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