Scanlight söker en ambitiös och kreativ produktspecialist
Scanlight System AB är ett familjeföretag i andra generationen, vilket startades 1987 och
jobbar med inglasningar av tak och fasader – Dagsljustak® och Dagsljusfasader®.
Våra produkter är noggrant utvalda för att möta de ständigt ökande kraven från marknaden
vad gäller bl.a. energieffektivitet och miljö, utan att göra avkall på de arkitektoniska
detaljerna.
Scanlights profilsystem är i olika material, såsom aluminium, stål eller trä och glasning med
traditionellt glas eller polykarbonat (plast).
Vår verksamhet är uppdelad i två delar. En entreprenadsida och en sida med försäljning av
standardprodukter. Vi är ständigt i kontakt med arkitekter, entreprenadfirmor,
projektledningsföretag och byggherrar runt om i landet för att ge support i tekniskt utförande
och val av material och system för att möta de önskemål och krav som finns.
Främst är vi involverade i projekt såsom kontors- och handelsbyggnader, skolor och industri
men har även vissa produkter till bostäder.
Företagskulturen hos Scanlight är informell och ledig med stora krav på att kunna arbeta
självständigt. Personalpolitiken präglas av öppna dörrar och att alla oavsett befattning har
lika stort värde och hugger i där det behövs. Nyckelord är nöjda medarbetare, öppenhet och
en vilja att driva företaget framåt.
Vi är ett mindre företag med ett starkt engagemang och sammansvetsat team och vi söker
nu förstärkning av en Produktspecialist.
Kort arbetsbeskrivning:
Arbetet består till största del av kundbearbetning och projektsupport gentemot
specifika målgrupper för att få våra produkter föreskrivna eller aktuella på olika
projekt runt om i landet.
Projekttyperna är ofta varierande och våra lösningar är många gånger med och
bidrar till byggnadens karaktär eller utgör en viktig del i klimatskalet. Här får du
på ett kreativt sätt vara med och guida arkitekten/kunden för att på bästa sätt
uppnå önskad kvalitet och utförande.
Vidare kommer du ansvara för de stadier som dina projekt går igenom vilket bl.a. omfattar
kalkylering, upprättande av anbud, uppföljning och avtal med kund. Efter avtal lämnas
projekten över till projektledare.
Ditt arbete sker i nära samarbete med dina kollegor på Råå där du får all den support du
behöver för att kunna utföra ditt arbete.
Vi tror på det personliga mötet och för att både vårda befintliga kunder och
träffa nya måste du vara beredd att resa inom Sverige för att på bästa sätt
skapa förtroende som varar över tid.
Din profil:
Vi söker dig som har intresse av att lära nytt och som med ditt driv och
engagemang kan göra skillnad i vårt företag och bidra till vår utveckling.
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Du har ett strukturerat, lösningsorienterat och drivande arbetssätt, god
samarbetsförmåga och kundfokus.
Vi förväntar oss att du har god kunskap inom alla de vanliga IT-verktyg som finns på ett
modernt kontor. Vi kräver en mycket god skriftlig och muntlig språknivå i svenska. God
kunskap i engelska är också ett krav. Körkort krävs för tjänsten.
Förmodligen har du någon form av byggteknisk utbildning, inte nödvändigtvis
med lång arbetserfarenhet, men med en vilja att lära dig arbetet och våra
produkter från grunden hos oss.
Låter detta intressant och kan passa in på dig?
Varmt välkommen att skicka din ansökan till:
Robert Andersson
042-26 85 52
robert@scanlight.se
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