Är din passion järnväg och signalteknik?
Är du en driven Projektledare?
Då har vi jobbet för dig.
Vi har ett av världens modernaste tågledningssystem. Systemet röner stor uppmärksamhet och vi
har omfattande leveranser till såväl Trafikverket som Banedanmark under 2011 och 2012.
Vi söker en driven projektledare för nyckelfärdiga leveranser av vårt Tågledningssystem. Våra kunder
är infrastrukturägare i Norden, såsom SL och Lokalbanen A/S. Samtidigt blickar vi aktivt ut i
världen.
Projektleveranserna omfattar såväl system som utveckling, test, kravhantering, driftsättning och
service/support. Och vi håller uppgjorda tidsplaner – punkt.
Vi söker dig som är civilingenjör eller motsvarande. I arbetet ingår resor, både i Sverige och
utomlands. Du behöver behärska svenska flytande och engelska på avancerad nivå, både i tal och
skrift. Övriga språk är meriterande.
De nyckelkomponenter som vi söker hos dig är:
- Trygg projektledare med driv och affärsmässighet.
- Goda erfarenheter av signalsystem för spårbunden trafik, eller annan säkerhetsrelaterad industri.
- Glimten i ögat!
Har du dessutom goda kunskaper i de krav och normer som finns för utveckling och leverans av
system inom järnväg, då är du som klippt och skuren för tjänsten.
Till din hjälp har du vassa kollegor med lång erfarenhet. Som gör allt för att projektet skall landa väl
hos kunden. Vi som arbetar med järnväg är placerade i Mölndal strax utanför Göteborg.
Rekryteringen görs tillsammans med StepStone. Länk till ansökan finns i Nyhetsrutan på vår
hemsida. Du är även välkommen att kontakta Ulrica Rosander, StepStone, på 010-709 96 25.
Varmt välkommen med din ansökan som vi behöver senast 27:e februari.
Jan Andreasson
Affärsområdeschef Järnväg

Om Cactus UniView.
Två av Sveriges mest välmeriterade automationsbolag, Cactus Automation och Radius Control
Systems (UniView) blev i juni 2010 ett bolag – Cactus UniView. Båda bolagen har utvecklat system
under mer än 30 år för samhällskritiska verksamheter. Läs mer om ett ovanligt spännande företag på
www.cactusuniview.se
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