Vahvistamme projektiorganisaatiomme ja etsimme joukkoomme

Vanhempaa projektipäällikköä
Projektipäällikön tehtävä on toimitusprojektin proaktiivinen johtaminen hankintasopimuksen velvoitteiden,
yhtiön katetavoitteiden ja asiakkaan odotusten täyttämiseksi tai ylittämiseksi.
Johdat 5-15 meur suuruisten teräskela- sekä paperirullien
pakkauslinja- ja automaattivarastoprojektien toteutusta.
Käytettävissäsi on projektikohtainen projektitiimi,
sisältäen pääsuunnittelijat sekä asennus- ja käyttöönottohenkilöstön. Työskentelet kuitenkin tiiviisti yhdessä
koko organisaation kanssa sisältäen myynnin, talouden,
suunnittelun, hankinnan, tuotannon, asennuksen,
käyttöönoton sekä Servicen.
Työsi painopiste siirtyy projektin edetessä myyntivaiheen
loppumetreiltä suunnittelun lähtötietojen varmistamiseen
detaljisuunnittelua varten, verstastestien sekä työmaavaiheen valmisteluun ja itse varsinaisen työmaavaiheen
läpi huipentuen lopulta projektin luovutusajoihin.
Olet koko projektin ajan yrityksemme pääyhteyshenkilö
asiakkaaseen ja huolehdit, että asiakas vastaa omista
projektivelvoitteistaan yhteisen projektiaikataulun
pitämiseksi. Sisäisesti raportoit kuukausittain projektin
edistymistä, taloutta sekä projektiriskejä.
Etsimällämme henkilöllä on mekatroniikka-, kone- tai
automaatioinsinöörin koulutus. Työn menestyksekäs
hoitaminen edellyttää aiempaa vankkaa kokemusta
vastaavanlaisesta toimintaympäristöstä. Esimiesroolin
vuoksi aiempi johtamiskokemus ja -koulutus katsotaan
eduksi.
Tartut reippaasti toimeen ja viet asioita määrätietoisesti
eteenpäin. Ongelmatilanteissa et jää odottelemaan, vaan
projektitiimisi asiantuntemusta hyödyntäen arvioit
tilanteen vaatimat toimenpiteet ja panet ne välittömästi
täytäntöön. Olet valmis kohtaamaan haastavia vuorovaikutustilanteita oman sekä asiakkaan organisaation
kanssa.

Esimiehenä uskallat puuttua hankaliin tilanteisiin, osaat
ottaa kritiikkiä vastaan ja ennen kaikkea pystyt
toimimaan ja johtamaan ihmisiä myös paineen alaisena.
Työmaat sijaitsevat pääosin ulkomailla, joten
matkustusvalmius ja mahdollisuus oleskella projektien
kohdemaissa ovat tehtävässä toimimisen edellytyksiä
(matkapäiviä kertyy vuodessa noin 100-150, yhden
matkan tyypillinen kesto 1vko- 2kk). Työ edellyttää
myös hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa.
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää seuraavia
ominaisuuksia ja kykyjä tai halua kehittää itseään niissä:
• Sitoutumista annettuun tehtävään
• Määrätietoista luonnetta viedä asiat loppuun
• Nähdä ja hallita suurempia kokonaisuuksia, ymmärtää
eri alojen yksityiskohtia ja niiden vaikutus
kokonaisuuteen
• Yksityiskohtien/reunaehtojen muuttuessa kyky
nopeaan tilanteen uudelleen arviointiin ja tehtävien
uudelleen organisoimiseen
• Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
• Motivoida johdettava tiimi toimimaan yhteisen
päämäärän hyväksi joskus nopeastikin muuttuvissa
tilanteissa
Jos katsot että olet valmis ottamaan haasteen vastaan,
haluat kehittää itseäsi ja olet valmis nousujohteiseen
uraan Pesmelillä, ota yhteys projektijohtajaamme.
Täytä hakemus 1.9.2019 mennessä tästä linkistä.
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