PROSJEKTLEDER

www.el-watch.com

El-Watch søker ambisiøs prosjektleder til vår utviklingsavdeling
Med våre trådløse Neuron-sensorer kan du raskt og enkelt gjøre dine prosesser, maskiner, fartøy og installasjoner i bygg til målestasjoner som sender verdifull informasjon innen drift, vedlikehold og sikkerhet opp i vår
Neuron Cloud og videre til din telefon eller PC. Sensorene er små, robuste og ekstremt energieffektive med lang batterilevetid. På kundelisten vår finner du blant annet Alcoa, Bergene Holm, Elkem, Volvo Trucks og Bravida.
Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle våre produkter og interne prosesser. Vi søker derfor en prosjektleder som vil få en sentral rolle i El-Watch. Avdelingen ledes av COO, men du vil få et selvstendig ansvar for å
planlegge, lede og koordinere prosjekter i selskapet. Du må være komfortabel med å delta i møter med, og til tider samarbeide tett med, våre kunder over hele verden.
Om arbeidsgiveren
El-Watch er et teknologiselskap som utvikler og
produserer trådløse sensorer og IoT-løsninger for
industri, bygg, landbruk og transport.
Vi er et selskap med høy kompetanse, drivende engasjement, boblende kreativitet, mye humør, stor
takhøyde og kort vei fra ide til marked. Vi jobber
tett med en rekke store, spennende og krevende
kunder for å finne fram til løsninger som gjør både
industrien og samfunnet tryggere og smartere.
El-Watch har kontor i Rindal og Trondheim. Vi
har nylig flyttet inn i nye og flotte lokaler på Lade
i Trondheim. Det legges også til rette for bruk av
hjemmekontor for ansatte som ønsker det.

Arbeidsoppgaver
Prosjektoppfølging
• Planlegge, lede og koordinere forbedringsprosjekter, utviklingsprosjekter og tekniske
leveranseprosjekter
• Prosjektkalkyler og økonomioppfølging i
prosjekter
• Tilbudsarbeid, mot eksterne kunder
• Interne forbedringsprosjekter
Operativt kvalitetsarbeid
• Planlegge, lede og koordinere firmaets
kvalitetsarbeid, inkludert lede arbeidet
med implementering av nytt kvalitetssystem (ISO 9001-standard)
• Ansvar for kvalitets- og styringssystemet i
virksomheten
• Utarbeide og vedlikeholde standarder og
prosedyrer for ulike arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
• Utdanning på høyskolenivå, relevant
erfaring kan kompensere for manglende
utdanning
• Erfaring med prosjektledelse av små og
store utviklingsprosjekter
• Gjerne operativ erfaring fra software- eller
hardwareutvikling
• Kjennskap til relevante standarder og
kvalitetsarbeid
• Du er strukturert, effektiv og er en
gjennomfører
• Løsningsorientert og fremoverlent
• Trives i en hektisk hverdag med små og
store oppgaver
• Dyktig i samarbeid og kommunikasjon med
våre kunder og underleverandører
• Gode kommunikasjonsevner på norsk og
engelsk er en forutsetning

Vi tilbyr
• En svært interessant og utfordrende stilling
i et selskap med store ambisjoner
• Et engasjert og kompetent arbeidsmiljø
• Konkurransedyktige betingelser
• Svært gode muligheter for faglig utvikling

Frist: Snarest
Ansettelsesform: Fast
Spørsmål om stillingen:
Stian Jonli, COO – Produksjonsjef
473 57 222/stian.jonli@el-watch.com
Søknad: Via Finn.no her

