
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 

ARBETSCHEF  

BLUE  WALL

Blue Wall Construction är inne i ett expansivt skede, vår resa med att utveckla vårt 

framgångskoncept fortsätter. Vi har funnits i Jönköping i över 10 år och vill nu utöka vår 

verksamhet och fortsätta vår etablering i Borås. Vi söker därför en ledare som vill vara med och 

leda Blue Wall Construction Väst AB och ansvara för organisationens uppbyggnad i 

Boråsregionen.  

 

Som arbetschef på Blue Wall Construction Väst AB har du, med utgång från Blue Wall 

Constructions värderingar, möjlighet att sätta din egen prägel på organisationen. Du får vara 

med från start och bygga ditt eget team för att växa och bli en ledande aktör i Boråsregionen. 

 

Du ansvarar för kund- och marknadsbearbetning och jobbar ständigt med att utveckla 

företagets nätverk. Du leder anbudsarbeten, arbetar med projektstyrning samt är ytterst 

ansvarig för personal, KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och ekonomi i projekten. Support i 

inköp, kalkyl, HR och ekonomi finns stationerade i Jönköping.   

 

KVALIFIKATIONER: 

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. Du stimuleras av ledarskapets och kommunikationens möjligheter att utveckla 

och entusiasmera din personal. Vi ser gärna att du har en relevant högskoleutbildning och har 

minst 5 års erfarenhet av liknande befattning. Som person är du driven, målinriktad och 

strukturerad. 

 

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.   

 



ARBETSCHEF  

BLUE  WALL  

Vi erbjuder dig en nyckelroll med stora möjligheter att utvecklas, påverka och ta ansvar. 

Tjänsten är heltid och startar efter överenskommelse. 

 

NYFIKEN? 

Rekryteringen sker i samarbete med Proficore Consulting AB. 

Kontaktperson för tjänsten är Elin Westerlund och kan nås på Elin@proficore.se och telefon 

070-2746671. 

För mer info om arbetsplatsen, www.bluewall.se eller kontakta platschef Borås, Simon Danell 

073-7074737 eller simon.danell@bluewall.se 

 

 

 


