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Åtvidabergs Takvåningar 
                

 
 

Vi söker en Leveransansvarig Projektledare till Åtvidabergs 

Takvåningar! 

Söker du ett omväxlande arbete där du får ta ett helhetsansvar, då är det denna tjänst du 

ska söka! 

Vår affärsidé: Vi bygger en anpassad och unikt producerad takvåning enligt kundens önskemål, så 

länge det är tekniskt möjligt och det finns bygglov. Drivkraft, engagemang, unika lösningar och 

kreativitet är framgångsfaktorer som vi lyfter fram i kommunikationen. Tillsammans, professionellt, 

och kvalitet är de grundläggande värden som vi lever efter. 

Om tjänsten: 

Som leveransansvarig projektledare kommer du arbeta med och vara inblandad i det mesta som 

tillverkas och levereras till våra kunder. Rollen är mycket omväxlande och kommer ge dig både 

utveckling och utmaningar. Som exempel kan du få arbeta med att beställa bygglovsritningar av 

arkitekt till att få planera leverans med hänsyn taget till resterande verksamhet och samordning med 



konstruktion, produktion samt montage. Arbetsuppgifter såsom att följa upp eventuella 

besiktningsanmärkningar eller ansvara för avstämning/uppföljning med beställaren gällande 

avtalsfrågor och tidplan tillsammans med VD och då även ansvara för produktion/tillverkning 

tillsammans med fabrikschef visar på bredden i rollen. För rätt person finns det goda 

utvecklingsmöjligheter. 

Vi är idag 26 anställda och omsätter ca 44 miljoner. Marknadsläget är fortsatt positivt med stor 

efterfrågan på våra produkter. 

Personliga egenskaper och kompetenser: 

Som person bör du tycka om att arbeta brett med många saker samtidigt och våga och ha förmåga 

att tänka nytt. Vi söker en person som är kommunikativ, prestigelös, nyfiken och flexibel med ett 

eget driv att lösa uppgifter. Har du en byggnadsteknisk utbildning från högskola eller liknande 

yrkeslivserfarenhet är det starkt meriterande. Vi ser gärna att du har branscherfarenhet och kanske 

också projektledarerfarenhet men det är inget krav. 

Ansök: 

I denna rekrytering tar vi hjälp av Sententia Rekrytering & Konsult. Har du frågor om tjänsten 

kontakta rekryteringskonsult Jan Hellström på 0706–150344 alt. jan.hellstrom@sententia.se. Vi 

kommer arbeta löpande med urvalet så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är den 18 

augusti. Ansök via https://www.sententiarekrytering.se/jobs/249747-leveransansvarig-

projektledare-till-atvidabergs-takvaningar 

Välkommen med din ansökan! 

Om Åtvidabergs takvåningar: 

Det var i Åtvidaberg som allting började för mer än 35 år sedan. Håkan Johansson drev ett husföretag 

och var övertygad om att det fanns bättre och smartare sätt att bygga ut hus än att bygga till dem på 

längden eller bredden. Ur en lågkonjunktur och stenhård konkurrens föddes idén att bygga ut på 

höjden, genom att lyfta på en ny takvåning. 

Håkan utvecklade flera nya idéer och sommaren 1981 genomförde han det första lyftet där en hel 

takvåning, byggd inomhus i en snickerifabrik, monterades på ett befintligt hus i Åtvidaberg. Till den 

teknik och det kunnande som är grunden för Åtvidabergs Takvåningar än idag. Sedan 1981 har fler än 

1500 takvåningar monterats, baserat på vår metod.  
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