QI CONSTRUCTION AB – Domherrevägen 11 - 192 55 Sollentuna

Till vår nya/e projektassistent
Sollentuna 7 februari 2016

Projektassistent till QI Construction AB
Qi Construction AB hjälper privatpersoner att förverkliga sina drömmar om ett finare och bättre
boende. Vår unika positionering är en kombination av kompetent rådgivning, förtroendeskapande
försäljning, kvalitetsmedvetna hantverkare och rimliga priser. Vi har under de 8 senaste
verksamhetsåren vuxit över 700% med lönsamhet och omsatte över 22 miljoner kronor 2015. De
flesta av våra kunder kommer via referenser. Vi har mycket goda vitsord på reco.se, är ett av landets
2,4% trippel-A-företag och vårt kontor ligger i Sollentuna.
Vi förstärker nu vår projektledarorganisation med en projektassistent. Idag arbetar förutom VD, två
projektledare och en säljare för att hantera administrationen för de 26 hantverkarna ute på fältet.
För att kunna växa mer behöver vi som leder projekten avlastning och den nya tjänsten är ett led i
denna process. I arbetsuppgifterna ligger att förbereda projekten innan byggstart med alla
administrativa sysslor, att göra enklare ritningar, att under byggprojektets gång stödja
projektledarens arbete och att inför avslutningen ta fram dokumentation för slutbesiktning. I
arbetsuppgifterna ligger också vanligt kontorsarbete som inköp av kontoromaterial, ordning och reda
på kontoret, posthantering och administrativ hantering av våra 23 fordon.
Du gillar att jobba i det lite mindre företaget med snabba beslutsvägar och mycket eget ansvar. Du är
lyhörd, proaktiv och smidig i umgänget med andra och har lätt för att samarbeta med olika
yrkesgrupper. Till din personlighet hör att du är MYCKET noggrann!
Vi söker en person som
-

har gymnasie-utbildning
talar svenska och engelska (ryska är ett plus)
har datorvana och behärskar Microsoft Excel mycket bra
har en känsla för ritningar (har du arbetat i ritprogrammet AUTOCAD har du en fördel)
har körkort B

Låter detta intressant?
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och vi ser fram emot att få din ansökan så snart som
möjligt. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta vår VD på telefon 0703557136. Ansökan sker till jobb@qicon.se.
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