
Projektledare 

NKI-KYL är sedan 1950 ett väletablerat lokalägt företag med verksamhet i 

Västernorrland och Västerbotten. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik med 

servicefilialer i Kramfors och i Umeå. Företaget levererar tjänster och produkter inom 

Kyla, Storkök och Tvättstugor. Kunderna finns huvudsakligen inom offentlig och 

kommersiell sektor, men även på privatmarknaden. NKI-KYL är en del av TESAB-

kedjan, har 30 medarbetare och omsätter ca 55 MSEK. Läs mer på 

www.tesab.se/nki/  

Placering:  

Västernorrlands län, Västerbottens län, Örnsköldsvik 

Bransch:  

Bygg, Anläggning 

Antal tjänster:  

1 

Olika förutsättningar kräver olika lösningar. Rätt temperatur och tillgång till frisk luft behövs 

överallt. Kyldiskar, industrier, serverrum, kontorslandskap, skolor och butiker kräver alla sin 

specifika kombination av kyla, fukt & värme. NKI-KYL erbjuder funktion - och tar 

helhetsansvar från idé, projektering, leverans och installation till underhåll och service. 

Arbetsbeskrivning 

Nu söker NKI-KYL en projektledare inom Kyla och Energi. Som projektledare ansvarar du för 

projektets hela genomförande. Från start till besiktning ansvarar du för samordning, resurs- 

och produktionsplanering, kvalitet, arbetsmiljö och kontakt med kunder, underleverantörer 

med flera. Rollen är väldigt bred och både strategisk och operativt ”hands-on”.  Dina kunder 

finns inom distriktet där NKI-KYL är verksamma.   

Placeringsort för tjänsten är Örnsköldsvik.  

Vem är du? 

Vi söker dig som har en teknisk utbildning och praktisk erfarenhet som teknisk projektledare 

inom energibranschen eller närliggande branscher.  Du har kunskap/erfarenhet inom 

byggteknik och byggproduktion, samt har kalkylerat arbeten med avseende på material och 

tid. Du behöver ha projektekonomisk kunskap och kännedom om normer och gällande 

regelverk. 

Meriterande är kunskap inom CAD, styr & regler/elteknik; samt erfarenhet av försäljning & 

förhandling. 



Dina personliga kompetenser är viktiga för oss och för att trivas och vara framgångsrik i 

rollen behöver du tycka om att ha helhetsansvar, arbetsleda andra och vara duktig på att 

planera och organisera arbetet. Du är analytisk, resultatorienterad, samt både ser och tar 

tillvara på affärsmöjligheter, samtidigt som du brinner för kundnöjdhet. Du kommunicerar 

effektivt på svenska i tal och i skrift. 

Vad kan vi erbjuda dig? 

NKI-KYL erbjuder ett fritt arbete med omväxlande projekt inom energiområdet som är under 

stark teknisk utveckling. NKI-KYL är en stabil och trygg arbetsgivare som månar 

medarbetarnas balans mellan privat- och arbetsliv. 

Kontaktperson  

I denna rekrytering samarbetar NKI-KYL med Experis. För frågor kontakta 

rekryteringskonsult Maria Håkansson, 0660-59972, maria.hakansson@se.experis.com. 

Eftersom urvalsprocessen kan komma att ske löpande vill vi gärna ha din ansökan så snart 

som möjligt, dock senast 26 november. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 


