
 

 
 

 
Till vårt kontor i centrala Göteborg söker vi en ny medarbetare  
för att förstärka vår marina försäljning och projekt avdelning: 
 
Projektingenjör / Konstruktör  
 
Arbetsuppgifter: 
 
 Projektering,konstruktion och tekniska beräkningar av kundanpassade 

kylanläggningar främst mot Offshore Industrin 
 Kontakt med klassningssällskap, kunder och leverantörer 
 Uppföljning av egen produktion och extern produktion  
 Ekonomisk projektuppföljning 
 Produktutveckling 
 Offertstöd och sammarbete med säljare och projektledare  
 Framtagning av ritningar och dokumentation för försäljning och produktion 
       
                        
Önskvärda kvalifikationer 
 Högskoleingenjör eller utbildning / erfarenhet från Maskin, kyl- ,VVS-  

eller annan Energiteknisk inriktning  
 Goda kunskaper i användadet av PC, AutoCad och Inventor (fördel) 
 Goda språkkunskaper i Engelska, skriftligt och muntligt 
 Positiv och lösningsorienterad personlighet, självständig, systematisk och 

resultatorienterad 
 

Vi kan erbjuda: 
- En god arbetsmiljö och konkurenskraftiga vilkor 
- Intressanta och utmanande arbetsuppgifter i en internationell och expansiv  
 marknad 
- Stora möjligheter för personlig utveckling 
 
Om du vill veta mer är du välkommen att ringa Mats Udén på tlf.  0734 45 68 12.  
Ansökan och meritförteckning sändes senast 15 Juni till mats.uden@teknotherm.no 
eller  
 
Teknotherm Refrigeration AB, Att. Mats Udén 
Marieholmsgatan 10 B, 415 02 Göteborg 

 

Teknotherm AS är ett 
av Norges ledande 
kylföretag inom för-
säljning, utvec-ling och 
tillverkning av ky-
lanläggningar till Marin, 
Offshore Industri och 
butik. Företaget har 
huvudkontor i Sarps-
borg, avdelningskontor i 
Ålesund, Vestby, 
Sandnes och Hof samt 
dotterbolag i Göteborg, 
Stettin, St. Petersburg 
och Wuxi (Kina).  
 
Teknotherm gruppen 
har i dag ca 130 
anställda och en 
omsättning på ca 220 
MSEK i 2010.  
 
Företaget har de 
senaste åren haft en 
stadig växt genom ökad 
export och utveckling av 
nya affärsområden. 
 
Teknotherm Refrig-
eration AB i Göteborg 
jobbar nationellt med  
Ind-ustri och process 
kyla samt Inter-
nationellt med kyl-teknik 
mot marin och offshore 
industrin.  
 
Vi har ambitioner om 
fortsatt utveckling och 
söker efter nya kompe-
tenta medarbetare. 
 
www.teknotherm.com 

 


