Peikko Group grundades 1965 och är en ledande global leverantör av tekniska lösningar för betonganslutningar
och samverkanskonstruktioner. Peikkos innovativa lösningar gör kundens byggprocess snabbare, enklare och mer
tillförlitlig. Peikko har kontor i mer än 30 länder i Asien, Europa, Mellanöstern och Nordamerika, och är ett familjeägt
företag med över 1000 anställda. Peikkos omsättning var 2013 126M Euro och huvudkontoret är beläget i Lahti,
Finland. www.peikko.com / www.peikko.se

Vi söker nu en
KONSTRUKTIONSANSVARIG TILL NORRKÖPING
Befattning: Teknisk Chef

Rapporterar till: VD Peikko Sverige AB

Funktion: Teknisk support

Roll: Hantera teknisk support mot kunder
samt medverka i försäljningsprocessen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Beskrivning av rollen
•
•
•
•

Att hjälpa säljteamet uppnå ställda mål och att
Att ge tekniskt stöd vid
försäljning av produkter och utveckla företagets tekniska kompetens.
projekt.
• Utarbeta tekniska förslag.
Företräda Peikko Sverige
• Beräkning av Deltabalken och övriga
som tekniskt ansvarig för
produkter (tekniska och kommersiella).
våra projekt och produkter.
•
Seminarier för konstruktörer och
Stötta och utveckla våra
Arkitekter. Organisera tekniska
ingenjörer och deras
godkännanden för Svenska marknaden.
arbetsmetoder.
•
Främja produktutvecklingen.
Samarbeta med R&D Peikko
•
Att vara kontaktperson i tekniska frågor
Group.
på företaget.

Nyckelkompetenser

Peikko enhet: Peikko Sverige AB

Plats: Norrköping

Kunskap, kompetens och erfarenhet
Civilingenjör med konstruktions inriktning
eller motsvarande.
• Minst 2-3 års erfarenhet av teknisk
support.
• Förståelse av Peikkos produkter samt
tekniska processer är en fördel.
• Att pedagogiskt kunna förklara
tekniska fördelar i ett kommersiellt
perspektiv.
• Kunskaper I konstruktions program o
beräkningar.
• Kunskaper om ERP system.
• Språkkunskaper – Engelska.

Entreprenörskap, leverera resultat och uppfylla kundernas förväntningar, tillämpning av kunskap
och teknik samt ha lätt att samarbeta med andra både externt och internt.

Vi erbjuder rätt person goda villkor och bra utvecklingsmöjligheter i ett stabilt och framgångsrikt företag,
samt möjligheter till utveckling inom koncernen.
För mer information och ansökan:
Jan Lindèn, VD, Peikko Sverige AB
Email: jan.linden@peikko.com
GSM: +46 768 24 07 00

