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Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. Vi erbjuder tjänster
inom betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt miljötjänster så som återvinning och marksanering.
Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro gör vi byggandet lite enklare. Omsättningen är cirka 5 miljarder
kronor och antalet anställda är cirka 950. Swerock är ett dotterbolag inom Peabkoncernen.

Teknisk chef
Swecem AB grundades 2013 och är ett dotterbolag till Swerock som ingår i
Peabkoncernen. Vi importerar bindemedel till betong, asfalt och jordstabilisering
med fokus på både miljövänligare och mer kostnadseffektiva slutprodukter.

ANSÖKNINGSDAG:
 SISTA
2018-02-23



ARBETSPLATS/PLACERINGSORT:



KONTAKTPERSONER:

Swecem har sedan 2013 en terminal för miljövänliga delmaterial till betong i
Helsingborg. Med gynnsamma logistiklösningar sträcker sig våra leveranser över
hela Götaland. Sedan september 2017 är även Swecems cementterminal i
Finland driftsatt.

Troligen storstadsregionerna

Ludwig Zetterström, VD
mob: 0733 847658

Med utgångspunkt ifrån vår bindemedelstrategi kommer du som som Teknisk
chef att vara länken mellan våra leverantörer och våra kunder. Du kommer att
stödja våra kunder i samband med implementering av miljöriktiga alternativa
bindemedel samt delta i tekniska kommittéer och utskott för att bevaka och
påverka beslut som begränsar vår verksamhet.
Vi söker dig med god teknisk bakgrund inom Kemi och/eller Mineralogi området
och som har flerårig erfarenhet av betongbranschen. Då vi har mycket
internationella kontakter behöver du vara flytande i engelska. Självklart är du
även flytande på svenska språket och innehar B-körkort. Du är minst
högskoleingenjör, har ett stort betongtekniskt intresse och du får gärna ha
ledarskapserfarenhet.
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens
hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för
de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi
vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande,
personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss
finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle
med oss?
Välkommen med din ansökan!
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