
   

 

 

Målerimetoder i Stockholm är ett komplett måleriföretag med lång erfarenhet. Vi startade 1984 och har 

sedan dess haft en positiv utveckling som grundar sig på en seriös inställning till yrket, där kvalitet och 

service är självklara delar. Idag är vi ett av Stockholms ledande måleriföretag, med en stabil verksamhet 

som sträcker sig från vårt kontor till målaren ute på fältet.  

I din roll som projektledare på Målerimetoder ansvarar du för den dagliga driften och resursplanering av dina 

tilldelade projekt. Du levererar mot budget, kvalitet och tidsplan men jobbar också med att utveckla dina 

pågående projekt. Som projektledare ser du till att kvalitetskraven följs och ansvarar för att dokumentationen i 

dina pågående projekt håller en hög kvalitet. 

Du arbetar redan som projektledare inom måleri eller driver ett eget mindre måleriföretag. 

Arbetet är dagtid mellan kl. 07.00 – 16.00 och förlagt till de olika projekten som är baserade omkring 

Storstockholm. Du har ditt kontor på Sockenvägen i Enskede. 

Krav för tjänsten:  

Vi söker en erfaren projektledare, därför tror vi att du har minst 5 års erfarenhet som projektledare inom 

måleribranschen. Det är en självständig roll och därmed ställs krav på kvalificerad yrkeserfarenhet och god 

förmåga att bygga relationer. 

B-körkort. 

Flytande svenska och förmåga att uttrycka sig tydligt och logiskt i text. 

God datorvana inom Officepaketet.   

Vi vill gärna att du i din ansökan beskriver dina erfarenheter och ger exempel på omfattningen av dina 

genomförda byggprojekt. 

Personliga egenskaper 

Vi söker dig som är utåtriktad, stresstålig och har lätt för att skapa förtroende hos personal, kunder och andra 

personer i din omgivning. Du gillar att lösa problem och är intresserad av att ta ett stort ansvar för både din egen 

och företagets utveckling. Du har en förmåga att planera, leda, och strukturera för att slutföra dina projekt på ett 

bra sätt inom angiven tid. 

Varaktighet, arbetstid:   Tillsvidare heltid  

Tillträde:   Enligt överenskommelse  

Lön:   Fast månadslön 

Sista ansökningsdag:   2016-11-25 

Vi tar emot ansökan via e-post:  rekrytering@malerimetoder.se  

 


