RSA är den enda kontakt du behöver inom el och data, säkerhet och brandskydd. Vi är ledande i Sydsverige och lägger samma vikt vid enskilda uppdrag som
totallösningar för företag av alla storlekar och i alla branscher.

Elkalkylingenjör
som söker ett tufft och kul jobb

Letar du efter ett spännande jobb med goda utvecklingsmöjligheter, i ett företag med högt tempo och stora framtidsplaner? Är du erfaren nog att svara
för installationsprojekt från kalkylering och projektplanering och hela vägen fram till leverans. Vill du jobba på en trygg arbetsplats med 150 trevliga
arbetskamrater, korta beslutsvägar, eget ansvar och god stämning?
Då är du rätt person för RSA-gruppen!

Det här är RSA:

RSA-gruppen består av RSA EL, RSA SÄKERHET, RSA BRAND och RSA VVS. Vi är inne i en expansiv fas och trots fyra olika specialiteter är vi-känslan stor.
De projekt vi arbetar med omfattar oftast samtliga teknikområden och vi gör alltid det där extra för våra kunder – och för varandra. Ditt arbetsområde blir
brett och uppgifterna varierade; det innebär att lyhördhet är viktig och att egna initiativ till förbättringar uppskattas.

Ditt nya jobb:

Som kalkylator inom RSA-gruppen får du ansvara för kalkylering och prissättning av våra projekt. Du realiserar kundernas projektbeskrivningar som du
sammanställer till färdiga offerter och projektplaner. Du medverkar i att ta fram resultat och uppföljning av avslutade projekt. Du jobbar med inköp,
resursplanering och kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Projekten som du kommer att arbeta med är av varierande storlek och komplexitet.

Din bakgrund:

Du har en teknisk utbildning inom el, belysning, styrning och larm. Du har flerårig erfarenhet inom installationsbranschen och arbete med kalkylering.
Du har goda kunskaper i Office 365 som t.ex. Excel, Word och PowerPoint.
Som person är du driven, engagerad och mån om att göra ett bra jobb och vara en god kollega. Du är noggrann, strukturerad och trygg i din yrkesroll.
Och du uttrycker dig väl på svenska, både tal och skrift. B-körkort är ett krav.

Välkommen i RSA-teamet!

Här är teamkänslan viktig. Det innebär också att vi tar hand om dig som medarbetare och att du får flera förmåner, som friskvårdsbidrag och hälsoundersökning,
Hör av dig via formuläret direkt, vi behöver dig omgående på huvudkontoret i Malmö!

Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.

