Verksamhetsutvecklare
Är du intresserad av ett spännande arbete i ett företag med stark vilja och framtidstro? Vill du arbeta
med engagerade och kompetenta kollegor som gärna lär sig nya saker och delar med sig av sin
kunskap?
Solvina fortsätter sin expansion och vi behöver fler drivande och engagerade ingenjörer för att möta framtiden.
Just nu söker vi en verksamhetsutvecklare för att arbeta med utveckling av metoder och arbetssätt för att
säkerställa att alla aspekter på ett projekt eller system är beaktade och integrerade. Vi letar efter Dig som har
en passion för att förstå och verka för fungerande helheter, både tekniskt och organisatoriskt. En vilja att
utvecklas tillsammans med våra uppdragsgivare genom nyfikenhet och flexibilitet är väsentlig. Eftersom vi ofta
utför uppdrag som inte alltid är väldefinierade ska man tro på sin förmåga att identifiera och lösa problem.
Du:
• Är M.Sc. / Civilingenjör med kompetens och minst tre års relevant erfarenhet inom ett eller flera av följande
områden; kvalitetsledning, processutveckling, verksamhetsutveckling, förändringsledning, förvaltning,
utredning, projektledning och säkerhetsstyrning
• Är driven och motiverande, och gillar att arbeta i nära samarbete med kollegor
• Är engagerad och med vilja att satsa på en karriär på Solvina
• Talar och skriver professionell svenska och engelska
Det är meriterande om du:
• Har ett uppbyggt nätverk med affärskontakter
• Har tidigare erfarenhet av arbete som konsult
• Har dokumenterad utbildning in något av följande områden; kvalitetsledning, processutveckling eller
förändringsledning
Solvina erbjuder:
Ett spännande arbete i ett företag med spetskompetens inom områdena energi, elkraft, reglerteknik samt
engineering management. Våra projekt utgörs dels av tekniska analyser, utredningar, prover och trimningar
och dels av uppdrag med fokus på verksamhetsutveckling. Våra kunder finns framförallt där energi och elkraft
produceras, eller där en hög grad av myndighetsövervakning råder. De finns både nationellt och
internationellt. Vi arbetar i team för att kunna erbjuda våra kunder bred erfarenhet och effektivitet, men också
för att utveckla våra medarbetare. Tjänsten är placerad i Göteborg.
Hos oss finner kunderna en pålitlig och uthållig problemlösare med kundens behov i fokus.
Kontakt och ansökan:
Välkommen att lämna CV och personligt brev till work@solvina.com. Märk ansökan ”2018-13, Kvalitetsledare
+ ’ditt förnamn’”. Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta Björn Ivarsson 031-709 63 07 eller Emelie
Gaveberg, 031-709 63 06. Urval kommer göras löpande, med sista ansökningsdag 18 januari 2019.
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