Nordhydraulic i Kramfors söker:

Projektcontroller
Nordhydraulic AB levererar hydrauliska ventiler och styrningar till världsledande kunder inom främst
fordonsindustrin. Vi är idag ca 140 anställda och finns i Kramfors. Nordhydraulic ingår i HYDAC-koncernen med
ca 9000 anställda i 50 olika företag. www.nordhydraulic.se

Till en ny spännande och utmanande tjänst söker vi nu efter en självständig och driven Projektcontroller, du
kommer att få möjlighet att tillsammans med VD utforma tjänsten. I rollen som Projektcontroller rapporterar du
direkt till VD, men arbetar nära verksamheten och samarbetar med cheferna för utveckling, produktion, kvalité
och inköp för att stötta dem i projektstyrning och uppföljning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter









Utarbeta projektplaner tillsammans med respektive chef.
Löpande planera, styra, övervaka och kontrollera pågående projekt
Organisera uppföljningsmöten och löpande rapportera projektstatus
Identifiera projektflaskhalsar och risker
Följa upp och analysera kostnader och investeringar i projekten
Skapa rutiner för investeringsunderlag
Kommunicera med HYDAC organisationen och externa samarbetspartners

Din profil
Vi ser att du har en relevant akademisk examen eller motsvarande, du kan också vara gymnasieekonom med
erfarenhet av produktion/projektstyrning eller liknande, Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, du
har en mycket god analytisk förmåga, är noggrann och har driv och energi. Du kommunicerar med andra på ett
smidigt sätt, är lyhörd och har integritet. Du har goda kunskaper i MS Office (Word, Excel, Power Point),
svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.
Meriterande
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot industriell ekonomi
Erfarenhet av industriell verksamhet
Erfarenhet av affärssystemen Monitor och/eller SAP
Språkkunskaper Tyska
Nordhydraulic är ett internationellt företag, för dig med rätt engagemang och inställning så finns det goda
möjligheter till utlandstjänstgöring i framtiden
Vi samarbetar med Kornboden Rekrytering & Bemanning i den här rekryteringen. För ytterligare information
Kontakta Kornbodens Rekryteringsansvarige Jens Olsson 060-789 05 01. Ansök senast 2018-09-30
Kornbodens hemsida www.kornboden.se. Urval sker löpande så ansök redan i dag!
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