
Vill du vara med och bygga upp Nordens mest progressiva 
byggkoncern? Då är du välkommen till Serneke. Nu ska vi 
utöka styrkan med ännu fler engagerade kollegor till Nybergs 
Svets, ett bolag inom Sernekekoncernen. Smidesföretaget 
Nybergs Svets har över 100 år i branschen och sysselsätter i 
dagsläget ca 50 medarbetare. Vi behöver bli ännu fler och 
söker därför nu en ledande montör. 

Ansvarsområden 
Som ledande montör blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att 
leda och fördela arbetet inom projektet men även vara med vid 
planering och uppföljning. Arbetet ställer krav på goda 
kunskaper i byggteknik, svets och materialkunskap. Du arbetar 
tätt ihop med projektledare och övrig arbetsledning och är 
involverad både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga 
planeringen. 

Personliga egenskaper 
Som person är du driven och utåtriktad samt har en vilja att 
alltid utföra ett bra och kvalitetsmässigt arbete. Då tjänsten 
ställer krav på att du kan samarbeta med så väl kollegor som 
kunder, är du en god lagspelare. Likaså värdesätter vi ditt 
tekniska intresse och din förmåga att arbeta på ett strukturerat 
och ordningsamt sätt. 

Utbildning och erfarenhet 
Du har en eftergymnasial utbildning. Meriterande är att du har 
erfarenhet från stålmontage på byggarbetsplatser och goda 
kunskaper i ritningsläsning. 

 I ett stort och växande företag med både djupa kunskaper och 
teknisk bredd har du unika möjligheter att växa och utvecklas i 
din yrkesroll som ledande montör. 

Om Serneke 
Serneke är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom 
bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning 
med cirka 1000 anställda. Genom att tänka nytt driver vi 
utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa 
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lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en 
god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag. 

På Serneke jobbar vi som utmanar konventionella metoder och 
som genomför det ena lyckade projektet efter det andra. Vi 
drivs av utmaningar i alla dess former och vill vara delaktiga och 
bidra med nya infallsvinklar och lösningar. Vi erbjuder samma 
trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med mer 
energi, engagemang och ett modernare synsätt. Tillsammans 
med våra kunder kommer vi att nå oanade höjder och just nu 
bygger vi ett lag med ännu fler engagerade kollegor. På 
Serneke är vi steget före, håller vad vi lovar och ger våra 
kunder något extra. Håller du med om det och vill vara med och 
bygga upp Nordens mest progressiva byggkoncern? -Då är det 
dig vi söker. Varmt välkommen att skicka in din ansökan! 

Information och ansökan 

Befattning: Ledande montör 
Anställningsform: Heltid 
Tillträde: Snarast 
Placering: Alingsås 
Ansök senast: Urval sker löpande 

Kontaktperson för eventuella frågor är: 
Erik Björkgren, Montagechef / Planeringsansvarig 
erik.bjorkgren@nybergs-svets.se 
070-1665583 
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