Projektingenjör
Tomal AB grundades 1949 och tillhör den tyska koncernen ProMinent med säte i Heidelberg. Vi är ett
företag inom doseringsbranschen och är ett av Hallands största ingenjörsföretag med egen
tillverkning. Vi säljer och producerar kundanpassade doseringsanläggningar. Vi omsätter ca 160
miljoner och är 75 medarbetare. Företaget är ett av de ledande i branschen. Anläggningarna
levereras till kommuner och industrier med merparten inom miljövårdssektorn. 70 % av leveranserna
går på export, större delen genom vårt utbredda distributörsnät. Vår anläggning ligger i ett
naturskönt område mellan Falkenberg och Vessigebro. Läs gärna mer på www.tomal.se
Vi behöver förstärka vårt team och söker därför en projektingenjör för en tillsvidareanställning.
Dina arbetsuppgifter:
Som projektingenjör hos oss ansvarar du för att, efter försäljning, driva projekten fram till leverans.
Tjänsten är väldigt omväxlande och ger dig en god helhetssyn genom hela processen. Våra projekt är
av varierande storlek och spänner över ett brett register inom anläggnings- och maskinkonstruktion,
bland annat processindustrin.
Du konstruerar och tar fram sammanställnings- och tillverkningsritningar, bereder
produktionsunderlag och sköter projektspecifika inköp. Allt projektarbete sker i nära kontakt med
våra kunder, distributörer och leverantörer. Kommunikationen sker oftast på engelska, eftersom vi
har en hög andel internationella kunder. I vissa projekt ingår även idrifttagning och kundutbildning i
dina uppgifter, så ett par resor till kund per år ingår i tjänsten.
Du kommer att ingå i vår projektavdelning och rapporterar till vår projektchef. Avdelningen består av
totalt 18 personer, huvudsakligen projektingenjörer men också CAD-ritare, automationstekniker och
dokumentationssamordnare.
Din profil:
Vi söker i första hand dig som har tidigare erfarenhet av projektledning inom mekanisk konstruktion,
men är också intresserade av dig som arbetar med CAD-konstruktion idag och vill ta nästa steg i
karriären. Du har goda 3D-Cad kunskaper och erfarenhet av Inventor och Vault är en merit.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, eftersom du kommer att ha
löpande kontakt med kunder, distributörer och leverantörer.
För att trivas hos oss och lyckas i rollen är det är viktigt att du är drivande och har en god
samarbetsförmåga, eftersom du kommer ha ett nära samarbete med våra erfarna projektingenjörer,
tekniska säljare och produktionsmedarbetare. Du trivs med ett omväxlande arbete där du får frihet
under ansvar.

Vi erbjuder:
Vi erbjuder anställning i ett stabilt och välrenommerat företag med egna produkter. Du kommer att
bli en del av ett engagerat team med en god sammanhållning där vi hjälps åt och lär av varandra. Vi
har en kapitalstark ägare som satsar framåt på fortsatt affärsutveckling. För oss är det viktigt med en
god arbetsmiljö och vi har nyligen byggt ut vår anläggning med nya kontors- och produktionslokaler.
Vi vill att du ska trivas hos oss på lång sikt och därför satsar vi mycket på att utveckla vår personal.
I denna rekrytering samarbetar vi med Effektiv. Har du några frågor är du välkommen att kontakta
Linda Kallenberger, COO/CTO på Tomal på tel 0703- 77 86 86 och/eller rekryteringskonsult Maria
Skärström på Effektiv på tel 0709-64 49 71.
Omfattning: Heltid. Tillsvidareanställning hos Tomal. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2021-01-10. Vi tillämpar löpande urval så välkommen att söka tjänsten
omgående på www.effektiv.se

