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ALSA Kraft Värme Konsult söker en Teknisk projektledare inom värmeteknik och processindustri. 
 
Om ALSA 
ALSA grundades 1988 och har sedan dess levererat tekniska lösningar och projektledning till flera av 
marknadens ledande energiföretag. Vi tar fram teknikval och ekonomiska beslutsunderlag för 
investeringsbeslut vid uppförande av nya anläggningar samt vid ombyggnader av befintliga 
anläggningar. Vi medverkar även till förbättringar och optimeringar av befintliga processer och 
utrustningar, dels för bättre driftekonomi, men också för att kunna möta ökade miljö- och 
säkerhetskrav.  
 
ALSA ägs av medarbetarna, och vi ser det som en naturlig del att ta gemensamt ansvar för att utveckla 
och driva verksamheten framåt. Våra medarbetare kännetecknas av stort kunnande inom de 
teknikområden vi hanterar och har stor integritet och social skicklighet. 
 
Dina arbetsuppgifter 
I din roll som konsult hos ALSA kommer du att arbeta med utredningar, förprojektering samt 
genomförande vid uppförande eller ombyggnation av produktionsanläggningar. Under projekttiden 
ingår du ofta i beställarens projektorganisation som projektledare eller delprojektledare och tar fram 
beslutsunderlag, tekniska specifikationer, kontraktshandlingar, ansvarar för upphandlingar, 
leveransbevakning och uppföljning under montageskede. 
 
Erfarenhet 
Du bör ha minst 5 års erfarenhet från arbete inom kraft- och värmeproduktionsanläggningar, 
processindustri eller andra relevanta teknikområden. Du skall kunna uttrycka dig väl i tal och skrift 
både på svenska och engelska. 
 
Utbildning 
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör eller har motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. 
 
Du 

• har ett genuint teknikintresse 

• är initiativrik, öppen och ansvarstagande 

• har ett positivt förhållningssätt och är kommunikativ då våra kontaktytor bygger på samarbete 
och goda relationer 

• är van att söka information och inte rädd för att hantera kontakter med leverantörer och 
tillverkare 

• kan leda och driva projektarbete 
 
Vi erbjuder dig 
Förutom ett intressant och utvecklande arbete, erbjuder vi dig mycket goda förutsättningar för att du 
skall trivas och kunna utvecklas i ett mindre konsultföretag utan formella hierarkier. Möjlighet finns att 
på sikt ingå som ägare och utveckla bolaget. Vi är 5 anställda samt några deltidsarbetande som sitter i 
trevliga lokaler nära tunnelbanan i Abrahamsberg, Bromma. 
 
Start: så snart som möjligt men vi har möjlighet att vänta på rätt person. 
 
Skicka in ansökan inkl. CV till alsa@alsa.se!  
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