
Vi vill själva beskriva oss som ovanligt nyfikna och flexibla i en till stor del konservativ 
bransch. Tack vare vår snabbrörliga organisation har vi lyckats behålla vår kreativitet och 

vårt engagemang trots att personalstyrkan vuxit starkt.  Därför kan vi med stolthet leva 
efter vår vision, "Blue Wall Construction ska vara ett av Sveriges mest attraktiva 

byggföretag att göra affärer med och att var anställd i". Läs mer på www.bluewall.se 

ARBETSLEDARE  

BLUE  WALL

ARBETSUPPGIFTER 

Som arbetsledare har du ett självständigt och omväxlande jobb med stort eget ansvar. I 
samarbete med platschefen planerar och leder du projekten framåt, följer upp tidplaner, 

fördelar resurser och ser till att vi håller vad vi lovar. Du ansvarar bland annat för kvalitetssäkring, 

kundkontakt, planering av personal och utsättning samt inmätning. Du ligger alltid ett steg före
den dagliga produktionen för att skapa förutsättningar för ett effektivt byggande. I din roll 

arbetar du nära en erfaren platschef vilket innebär att du kontinuerligt utvecklas i din roll och 

successivt kan ta ett större ansvar.  
 

VEM ÄR DU? 

Nu söker vi dig som uppträder affärsmässigt och har lätt för att bygga upp och underhålla 

kundrelationer. Du är kvalitetsmedveten och kompromissar inte med uppställda kvalitetsmål i 
slutprodukten. Du är affärsinriktad, självständig och har hög ansvarskänsla och social 

kompetens. För att vara framgångsrik i rollen som Arbetsledare ser vi att du har en byggteknisk 

högskole-/universitetsutbildning eller YH-utbildning inom anläggning eller bygg alt har 
gedigen arbetslivserfarenhet.   

 

För Blue Wall Construction är det mycket viktigt att hålla en hög moral och etik, såväl internt 
som externt. Det är viktigt att du är en engagerad ledare som har förmåga att få medarbetare 

att växa genom ditt engagemang och få dem gå mot gemensamma mål. Det är även viktigt att
du agerar och tänker utifrån våra grundvärderingar – långsiktighet, utveckling och 

engagemang.   

 

Vi har omgående behov av förstärkning därför kommer intervjuer att hållas löpande. 

 För frågor om tjänsten kontakta HR-ansvarig Mia Adelöf (mia.adelof@bluewall.se). 

 Din ansökan skickar du till mia.adelof@bluewall.se   

 


