
Text till platsannons på hemsida: 

Söker du en ny utmaning där du får växa och utvecklas? 

Vi söker två engagerade och kompetenta platschefer till Reaxcer och vårt 

affärsområde Anlägg. Du kommer arbeta i en organisation med en stark värdegrund 

som ser kraften i medarbetaren som den självklara framgångsfaktorn. Vi ger dig 

möjligheten att utvecklas i en inflytelserik och motiverande befattning i ett företag 

som har som mål att bli det självklara alternativet som entreprenör i Jämtland och 

Härjedalen.  

Följ med oss på vår spännande resa in i framtiden 

En framtid som vi bygger tillsammans med våra kunder i Jämtland och Härjedalen. En framtid med 

oändliga möjligheter när vi tänker ”vi bygger mervärde åt kunden”. En framtid där vi vågar tänka nytt 

och prova nya arbetssätt. En framtid där vi växer både som människor och som företag. En framtid 

som är jämställd, hållbar och gränslös. En framtid där vi utvecklar och utvecklas - tillsammans.  

Rollen som platschef 

Som platschef ansvarar du för hela projektets genomförande från kontrakt till överlämnande.  Det 

innebär att du är ytterst ansvarig för projektplanering, resursanskaffning, produktionsstyrning och 

genomförande avseende miljö, kvalitet, tid och ekonomi. Du leder och utvecklar ditt team på 

arbetsplatsen och tar ansvar för att ni tillsammans genomför ett projekt så att både kunden och vi 

själva blir nöjda. I arbetet har du självklart tillgång till våra resurser inom kalkyl, inköp, KMA och 

projektering. 

Din kompetens och kvalifikationer 

Du har en bygg- och anläggningsteknisk ingenjörsutbildning eller motsvarande och har mycket goda 

kunskaper om produktionsprocessen gällande planering, produktionskalkyler, ekonomisk uppföljning 

och produktionsmetoder. Vi söker dig som har gedigen erfarenhet och som helst arbetar eller har 

arbetat som platschef eller motsvarande befattning inom mark- och anläggningsbranschen.  

Dina personliga egenskaper väger tungt 

Du skapar och upprätthåller bra relationer till dina kunder och är en god ledare som trivs med att 

leda och entusiasmera dina medarbetare. Du är en utåtriktad, nyfiken och prestigelös person som 

också är strukturerad, lösningsorienterad, en god kommunikatör och skicklig på att delegera. Vi söker 

dig med en positiv och ödmjuk inställning som har förmågan att skapa bra stämning i hela projekt-

organisationen.    

Välkommen till Reaxcer Anlägg! 

Reaxcer är inget vanligt företag. Vi är det lilla företaget med den lokala styrkan och närvaron. 

Visserligen har vi en lång historia och erfarenhet av det mesta i anläggningsbranschen och vi har 

kommit långt. 

Men vårt arbete är långt ifrån klart. För att vi ska nå våra offensiva mål behöver vi dig med dina idéer 

och dina värderingar. Vi behöver din hjälp med vår resa in i framtiden! 



Vi välkomnar dig till en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja 

att lyckas. I rollen får du möjlighet att vara delaktig i utmanande och långsiktiga projekt och en stark 

entreprenörsanda.  

Förutom trevliga och engagerade kollegor erbjuder vi dig även en rad förmåner och stora möjligheter 

i en spännande arbetsmiljö. I Reaxcer Anlägg tror vi på dig och satsar på din utbildning och 

utveckling.  

Din ansökan 

Vill du medverka i vår offensiva resa?  

Skicka in din ansökan redan idag eftersom vi rekryterar löpande! Sista ansökningsdatum är 30 juni. I 

din ansökan ber vi dig skicka CV och ett personligt brev. 

Varmt välkommen med din ansökan snarast möjligt! 

Ansök här:  Joacim.Nilsson@reaxcer.se 

Har du frågor om tjänsten eller Reaxcer, kontakta: 

Joacim Nilsson, telefon 070-664 64 35, affärsområdeschef Reaxcer Anlägg. 

 

 

 

        

 

 

 


