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Projektingenjör Region Väst
Jag läste på er hemsida att ni söker en projektingenjör till ert kontor i Göteborg,
tjänsten intresserar mig. Nu har jag två månader kvar till min civilingenjörexamen i
väg och vatten. Utbildningen har vart ett nöje, samtidigt krävande och den har bland
annat gett mig kunskap, teori och praktik men även något som jag värderar högt,
vänner.
För Carillion Rail Sverige AB kan jag tillföra mycket. Min kompetens och mitt öppna
synsätt kommer ni att gilla. Utöver min civilingenjörskompetens har jag även läst
ytterliggare ekonomi och organisationskunskap. Jag har god insikt inom dem senaste
ISO 9001- och 14001-standardena.
Innan jag påbörjade min högskoleutbildning jobbade jag som bilförsäljare, dels för
att jag tyckte om bilar men även för att bestämma mig vad jag ville utbilda mig till.
Ett av mina stora intressen är utförsåkning, jag älskar det och under två vintrar har
jag arbetat som skidlärare i dem schweiziska alperna, där tyska praktiserades både
lågt och högt.
Både som skidlärare och bilförsäljare träffar man många olika personer och man lär
sig att ta hand om dem, det var viktigt att våga vara utåtriktad och att ta hand om sina
kunder.
Att ha stimulerande arbetsuppgifter, få ansvar och arbeta i team är något jag
verkligen tycker alla företag bör erbjuda. För mig är det viktigt, att ha stimulerande
arbetsuppgifter och ta ansvar och att arbeta tillsammans med andra.
Jag värdesätter min fritid högt. Som tidigare nämnt älskar jag att åka skidor men
även att vara ute i naturen, paddla kanot och spela handboll, helst med andra. Som
den teknikfåne jag ibland är, händer det att jag hemma bygger och reparerar olika
saker, t.ex. hemmabiorum eller bilar. En viss del av min fritid ägnar jag åt att vara
med i en ideell organisation, en scoutkår, där jag främst arbetar i styrelsen och då och
då hoppar in som extra ledare.
Jag hoppas att jag väckt ert intresse och ser fram emot ett möte med er för jag är både
go, glad och kompetent!
Med vänliga hälsningar
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Bilaga. 1 Projektingenjör Region Väst
Carillion Rail Sverige AB söker Projektingenjör till kontoret i Göteborg!
Är du intresserad av utmaningar, stimulerande arbetsuppgifter, ansvar och av att arbeta i
team? Kom då till Carillion!
Du kommer bland annat att arbeta tillsammans med våra platschefer och arbetsledare med
projektplanering, ekonomistyrning, ekonomisk uppföljning och inköp, i enlighet med vårt
ledningssystem - vi är certifierade i ISO 9001 och 14001. Du kommer också att vara
involverad i en del kalkylarbete.
Det är viktigt att du är utåtriktad, positiv och tycker om människor. Det är också viktigt att du
kan bygga upp och bibehålla bra kundkontakter. Vi utgår ifrån att ordning och reda hör till
dina starka sidor, liksom planering och uppföljning.
Har du ovanstående personliga profil och är civil- eller högskoleingenjör, gärna med
inriktning ”Väg och Vatten”, eller har annan likvärdig utbildning och erfarenhet, är du varmt
välkommen med din ansökan.
Vi i Region Väst svarar gärna på dina frågor och kan beskriva jobbet mer i detalj. Ring till
Peter Stoltz, 0705 150 300
Bo Eriksson, 0708-510 950
Gunnar Berg, 0708- 511 110
Välkommen med din ansökan med CV, på mail till nyttjobb@carillion.se eller till
Personalchef Anita Rogard, Carillion Rail Sverige AB, Box 50324, 202 13 Malmö. Vi vill
gärna ha din ansökan senast den 13 januari 2006.

