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Om 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 11 senaste verksamhetsåren vuxit konstant 

med lönsamhet och omsatte närmare 29 miljoner kronor 2017. 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. 

 

Om jobbet 

Som projekt-koordinator arbetar du som spindeln i nätet. Du arbetar med informationshämtning från våra 

kunder, våra arbetsledare och våra leverantörer, bearbetar denna och levererar en output i form av ett 

arbetsuppdrag, en faktura, ett kund-mail eller en annan lösning. Du har en central uppgift att tillgodose våra 

kunder med service och information och du sitter på all teoretisk kunskap om projektet i sin helhet. Du har 

förutom arbetsledarna även hjälp av våra kundansvariga säljare, som finns i bakgrunden under hela 

byggprojektet. 

Om arbetsuppgifterna 

Tjänsten som projekt-koordinator innehåller en rad spännande arbetsuppgifter, som är centrala i vår roll som 

byggföretag mot konsumenter. I rollen ingår bla: 

• Förbereda projekten med arbetsorder, dokument och egenkontroller 

• Hålla startmöte med våra kunder online och dokumentera materialval som kunden gör 

• Kommunikation med kund, både per telefon och mail 

• Relation med leverantörer, dels personligt, dels för teknisk dokumentation som 

monteringsanvisningar 

• Samlande av dokumentation i form av foton och egenkontroller för projekten 

• Hantering av slutbesiktningar och reklamationer, samt arkivering av projektdokumentation 

• Ansvar för ritningar, delvis också ändra och ta fram ritningar i revit 

• Kontering av leverantörsfakturor 

• Fakturering mot kunder och hantera tilläggsarbeten 

Om dig 

Vi tror att du är en person som är strukturerad i både ord och handling och som har bra ordning på dig själv och 

din omgivning. Du är duktig och snabb på administration och hittar lätt uppgifter och lösningar på nätet. Du är 

lugn och effektiv i din framtoning och är ingen ”säljare”. Däremot behärskar du kommunikationens svåra konst 

och är bra på att lösa konflikter. Du gillar högt tempo och din personlighet kan lätt hantera många bollar i 

luften samtidigt. Du har ett utpräglat sunt förnuft. Vi tror att du gillar matte, har någon form av erfarenhet av 

ekonomi, och känner dig komfortabel i Microsoft Excel. Det är en fördel om du känner till byggbranschen och 

känner dig hemma i olika lösningar och material, men det går att lära sig, och är därför inget krav. Vi börjar 

tidigt i branschen, så att vara morgonpigg är en dygd och då tjänsten är central i företaget är låg frånvaro 

viktigt. 


