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Introduktion	  	  
	  
Unisport	  är	  Sveriges	  ledande	  leverantörer	  av	  konstgräs,	  sportgolv,	  sporthallsinredningar,	  
sportutrustning,	  läktarsystem,	  multisportanläggningar,	  etc.	  I	  Sverige	  har	  vi	  verksamheter	  i	  
Ängelholm,	  Landskrona,	  Stockholm,	  Göteborg,	  Kalmar	  och	  Ånge.	  Vi	  är	  totalt	  ca	  150	  anställda	  
i	  Sverige.	  Vi	  ingår	  i	  företagsgruppen	  Unisport-‐Saltex	  som	  har	  motsvarande	  verksamheter	  i	  
Danmark,	  Finland,	  Norge,	  Lettland,	  Nederländerna	  och	  Skottland.	  
	  
Vi	  ser	  ljust	  på	  framtiden	  och	  befinner	  oss	  mitt	  i	  en	  expansiv	  fas	  där	  vi	  nu	  söker	  ny	  
projektledare	  med	  inriktning	  mot	  konstgräs	  och	  löparbanor.	  Eftersom	  vi	  är	  ett	  rikstäckande	  
företag	  önskar	  vi	  ansökningar	  oberoende	  av	  geografisk	  hemvist:	  
	  

Projektledare	  	  
	  
Ansvar	  	  
Som	  Projektledare	  på	  Unisport	  har	  du	  en	  central	  roll	  i	  våra	  projekt.	  Du	  har	  ekonomiskt	  
ansvar	  i	  projektet	  samt	  ansvar	  för	  kontakter	  med	  kunder	  och	  leverantörer.	  	  
	  
Dina	  huvudsakliga	  ansvarsområden	  som	  projektledare	  kommer	  att	  vara:	  
	  

-   Projekt-‐	  och	  arbetsledande	  ansvar	  för	  projektleverans	  med	  fullt	  resultatansvar	  för	  
projekten.	  	  

-   Ansvarig	  för	  planering	  och	  genomförde	  av	  projekten	  samt	  projektledande	  ansvar	  för	  
medarbete	  och	  kontrakterade	  utförare	  i	  genomförandet.	  	  

-   Avrop	  från	  kontrakterade	  leverantörer	  
-   Vara	  väl	  insatt	  i	  kunduppdraget	  &	  inläst	  på	  kontraktsfrågor.	  
-   Leda	  genom	  samtal	  -‐	  Skapa	  delaktighet	  och	  engagemang	  genom	  att	  tillsammans	  med	  

arbetsgruppen	  gå	  igenom	  mål	  och	  tydliga	  förväntningar	  på	  projektet,	  diskutera	  
metoder	  och	  arbetssätt	  för	  att	  nå	  målen	  och	  ge	  feedback	  på	  utfört	  arbete.	  	  

-   Ansvara	  för	  kunddokumentation	  tex	  projektplaner/relationshandlingar.	  	  
-   Uppföljning	  av	  effektivitet	  och	  ekonomi	  i	  direkt	  anslutning	  till	  avslutat	  projekt.	  



	  

	  
Personliga	  egenskaper	  	  
	  
Vi	  söker	  dig	  som	  är	  professionell	  i	  din	  roll	  både	  externt	  och	  internt.	  Du	  har	  ett	  stort	  intresse	  
för	  affärer	  samt	  är	  kund-‐	  och	  resultatinriktad.	  Du	  har	  lätt	  att	  skapa	  och	  vidareutveckla	  goda	  
relationer,	  är	  utvecklingsorienterad,	  strukturerad	  och	  noggrann.	  Du	  har	  förmågan	  att	  
överblicka	  och	  förstå	  din	  rolls	  betydelse	  i	  företaget	  så	  att	  vi	  kan	  leva	  upp	  till	  och	  överträffa	  
våra	  kunders	  förväntningar.	  Vi	  värdesätter	  dig	  som	  både	  samarbetar	  väl	  samt	  att	  du	  måste	  
kunna	  arbeta	  självständigt	  och	  lösningsorienterat.	  Du	  kommer	  jobba	  tillsammans	  med	  
kollegor	  som	  är	  drivna	  och	  motiverade	  och	  där	  kvalitet	  i	  det	  som	  utförs	  är	  av	  högsta	  
prioritet.	  	  
	  
Kunskap	  och	  erfarenhet	  	  
	  
Vi	  ser	  positivt	  på	  om	  du	  har	  kunskaper	  om	  något	  eller	  några	  av	  följande:	  

-   Projektledning/arbetsledning	  av	  anläggningsprojekt.	  
-   Installation	  av	  sportanläggningar	  
-   Sälj	  och	  kalkylering	  av	  anläggningsprojekt.	  
-   Entreprenadjuridik	  och	  totalentreprenader.	  
-   Högskoleexamen	  eller	  motsvarande	  arbetslivserfarenhet.	  
-   Produktkunskap	  gällande	  sportanläggningar,	  konstgräs	  gummibeläggningar.	  

	  
	  
Krav	  	  
-‐	  B-‐Körkort.	  Tjänsten	  kommer	  att	  innebära	  en	  hel	  del	  resor	  med	  övernattningar	  på	  annan	  
ort.	  
	  
Vi	  erbjuder	  dig	  att	  vara	  en	  viktig	  del	  i	  ett	  framgångsrikt	  företag	  som	  just	  nu	  står	  inför	  en	  
mycket	  spännande	  utveckling.	  Vill	  du	  vara	  med	  på	  resan?	  
	  
Har	  du	  ytterligare	  frågor	  är	  du	  välkommen	  att	  kontakta	  Anders	  Stegersjö	  0704-‐280265	  eller	  
Pernilla	  Dehlin	  0761-‐199309	  på	  Management	  Partners	  som	  vi	  samarbetar	  med	  i	  denna	  
rekrytering.	  	  
	  
Din	  ansökan	  vill	  vi	  att	  du	  sänder	  till	  anders.stegersjo@managementpartners.se	  	  

Urval	  kommer	  att	  ske	  löpande	  men	  vi	  vill	  ha	  din	  ansökan	  senast	  2018-‐08-‐10.	  Märk	  ansökan	  
med	  ”Projektledare	  Unisport”.	  


