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Vi söker fler erfarna projektledare 
 

Om tjänsten 

Vi söker fler erfarna Projektledare till vår verksamhet och ser ihop med våra kunder ett stort 

behov av multidisciplinära projektledare mot energi och processindustri. 

Är du tveksam om du har erfarenheten vi efterfrågar men tycker ändå det låter spännande att 

jobba hos oss? – Sök! ansokan.engineering@mericon.se 

 

Som erfaren Projektledare hos oss på Mericon Engineering kommer du också att agera som 

Uppdragsledare internt hos oss och ha nära kontakt med våra kunder. 

Du ges möjlighet att vara med och påverka och hjälpa till att bygga upp vår verksamhet inom 

projektledning tillsammans med dina kollegor och du blir en del av ett engagerat team med 

varierande bakgrund där vi hjälper och stöttar varandra så vi gemensamt kan utvecklas och lära 

oss av och med varandra. 

Hos oss får du möjligheten att arbeta i projekt både i Mericon Engineerings egna regi, ”in-house”, 

eller direkt i våra kunders verksamheter men oavsett blir du en del av ett team med ”vi-känsla” 

som arbetar från idéstadie och studier till avslutat projekt och färdig anläggning. 

Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska både vad gäller tal och skrift. Körkort är 

ett krav då resor och kundbesök är en naturlig del i tjänsten. 

 

Vem är du 
Som person är du kommunikativ, social och har en god samarbetsförmåga. Att leda känns 

naturligt för dig men du brinner för teamwork och att nå resultat tillsammans med andra. 

Du har tidigare erfarenhet av projektledning och/eller ledande roll i någon/några av de branscher 

vi verkar inom; process-, energi-, petrokemi-, pappers- och massaindustri eller 

VA/dricksvatten/avloppsanläggningar och pumpstationer. 

Du gillar tanken på att jobba i ett mindre företag och där vara med och utveckla och bygga upp en 

verksamhet samtidigt som vi hittar de bästa lösningarna för kunderna. 

Ditt teknik-kunnande är naturligtvis viktigt men din personlighet är ännu viktigare för oss. 

 

Vi vill att du: 

• har en eftergymnasial utbildning inom något relevant teknikområde, alternativt har likvärdig 

erfarenhet, samt har jobbat minst fem år som projektledare. 

• brinner för tekniska lösningar och drivs såväl av att utvecklas själv som att stötta andra 
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• van vid tidplanering och budgetarbete inom projekt  

• van vid kontakter med beställare och inser vikten av att vara företagets ansiktet utåt och 

representera Mericon Engineering 

• är van att ta ansvar för ditt eget arbete och trivs i en organisation med hög nivå av frihet under 

eget ansvar 

• meriterande om du har licens inom projektledning (IPMA, PMI eller likv.) 

 

Om oss 

Mericon Engineering AB är en av de nya generationens teknikkonsultbolag med säte i Norrköping 

och vi startade hösten 2021. Bolaget är ett systerbolag till Mericon Sverige AB som funnits över 

20år med huvudkontor på Hammarö strax utanför Karlstad. 

Mericon Engineering är redan idag över 40 teknikkonsulter med kontor i Norrköping, Linköping, 

Stockholm samt Stenungsund och vi har ett starkt kontaktnät hos våra kunder och ser behov att 

växa och utöka vår verksamhet på samtliga kontor. 

Mericon Engineering AB tillhandahåller ingenjörs- och konsulttjänster för kunder inom 

energibranschen och processindustrin, främst på våra lokala hemmamarknader i regionerna runt 

våra kontor. 

Vi ser oss själva som det lilla konsultbolaget med det stora hjärtat med människor i fokus, såväl 

våra kunder som medarbetare, och god förståelse för kundernas verksamhet. Våra medarbetare 

utmanar det invanda, inspirerar till nya idéer och designar med energi innovativa lösningar som 

framtidssäkrar en hållbar utveckling och lönsamma resultat. 

När kunderna söker en långsiktig partner med lokal närvaro och marknadens bästa tekniska 

kompetens så vill vi vara det självklara valet. Våra kunder skall vara trygga med att de alltid får en 

professionell leverans av oss och att vi prioriterar och fokuserar på dem. Vår drivkraft är också att 

tillsammans med våra kunder utvecklas med förståelse för den ständiga förändringen i våra 

kunders affärsmiljö och i vårt samhälle. 

Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande arbete med mycket goda villkor. 

Vi ser fram emot din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande. 

 

Anställningsort 

Vi erbjuder heltidstjänster på respektive anställningsort där resor med dagspendling kan vara en 

naturlig del av arbetet. 

Norrköping, Linköping, Stockholm och Stenungsund. 

Skriv gärna i din ansökan vilken av orterna som känns mest naturlig för dig. 

Kontaktuppgifter 
För mer information om tjänsten kontakta, 

- Mats Adell, VD och ansvarig region Mitt, telefon 070-956 73 00 

- Juha Mattila, Regionchef Öst, telefon 070-200 80 63 

- Thomas Svensson, Regionchef Väst, telefon 0730-72 66 33 

 

Skicka din ansökan till ansokan.engineering@mericon.se 
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