Solcellsprojektör
SolTech Energy är ett svenskt börsnoterat solenergibolag med verksamhet främst i Sverige och i Kina. Det
råder inga tvivel om att solenergi tillhör en av de hetaste framtidsbranscherna och nu söker vi en stjärna som
vill vara med på en utvecklande och spännande resa.
Rollen är en viktig del av orderprocessen hos oss då alla större leveranser till kund sker i projektform. Ditt
huvudsakliga ansvarsområde är att ansvara för projekt från order till driftsättning. Du kommer att ingå i ett
dynamiskt team som jobbar med försäljning, offerter och projektering. Som solcellsprojektör kommer du
bland annat att arbeta med:
•
•
•
•
•
•

Design av solcellsanläggningar
Ta fram ritningar och stycklistor
Projektleda installationer genom kontakt med montageledare och elektriker
Arbeta med att ta fram förfrågningsunderlag till kunder som skall köpa in en solcellsanläggning
Hantera direktförsäljning och avrop samt bistå kunder med teknisk kompetens
Hantera reklamationer och övriga administrativa uppgifter

Din profil
Vi söker en person med erfarenhet från liknande uppdrag inom solenergibranschen som kan komplettera
vårt team. Du är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo eftersom arbetsbelastningen varierar. I
rollen ingår många kontakter både internt och externt, vilket förutsätter att du kan skapa goda relationer på
alla olika nivåer. Vidare har du en stor drivkraft vilket syns i ditt systematiska arbetssätt, du är pådrivande i
projekt och mån om att leverera kvalitet inom uppsatta tidsramar. Följande punkter bör vara uppfyllda:
•
•
•
•
•
•

Minst 2-3 års erfarenhet från liknande tjänst
Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
God nivå vad gäller tal och skrift på både svenska och engelska
Kunna hantera Office-paketet på god nivå
B-körkort är ett krav
Du måste känna dig hemma med våra värderingar: Fokus-Resultat-Estetik-Nytänkande-Omtanke. Vad
dessa innebär förklarar vi på en eventuell intervju.

Vi erbjuder
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Årstaberg där ett tiotal personer jobbar. Arbetet är heltid 40 tim
per vecka och villkoren är marknadsmässiga. Tillträde inom 1-3 månader. Vi tillämpar 6 månaders
provanställning.
Ansökan: Skicka din ansökan bestående av ett personligt brev och CV med foto till
sara.klingberg@soltechenergy.com och skriv ”Ansökan solcellsprojektör” i ämnesraden. Vi vill ha din ansökan
så snart som möjligt, urvalsprocessen sker löpande. Om du har frågor innan du ansöker, ring Sara Klingberg
på 08-441 88 40.
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Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av
fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett
tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även
verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders
tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid
Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51
procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W
Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com
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