
”Är du en teknisk kreatör 
och en härlig människa? 
Då vill vi gärna träffa dig!”

Projektledare
Arbetsuppgifter
I rollen som projektledare på ISG Nordic kommer du  
att leda komplexa säkerhetsprojekt för större kunder  
med höga krav. Du har en central roll, från projekt-
start till färdig godkänd leverans. 

• Du är med och skapar kalkyl, tidsplan och  
	 identifierar	rätt	teknisk	lösning	tillsammans	med	våra	 
 Kundansvariga, för att sedan driva projektet i mål.

• Du planerar arbetet och utförande tillsammans  
 med vår egen teknikorganisation samt ev under- 
 entreprenörer. 

• Du ansvarar för inköp av material och tjänster  
 kopplade till projektet. 

• Du leder arbetet under projektets gång, i nära  
 samarbete med kunden, och har då kundansvaret.

• Du lämnar över färdigt projekt till vår Eftermarknad  
 som fortsätter hålla relationen med kund.

• Du har ett resultat och budgetansvar, och ansvarar  
 för ekonomisk uppföljning.

 Jonas, VD

Vi hjälper företag och organisationer att skydda det viktigaste de  
har – sina människor och sina viktigaste tillgångar! 

För att göra det använder vi avancerad kamera-/videoteknologi,  
säkerhetsmoduler, smart integration, AI, Machine Learning mm.  
Men framförallt använder vi Fredrik, Björn, Mikael, Claes .... och  
förhoppningsvis även Dig. 

Det är vad vi kallar Mänskliga faktorn, och den är helt nödvändig 
 för att skapa lösningar som ger värdefulla resultat för våra kunder.  
Det krävs en stor portion kunskap, personligt engagemang och  
nyfikenhet.	Och	att	man	jobbar	nära	tillsammans.	

Så när du jobbar hos oss på ISG Nordic, hoppas vi att du ska  
upplevas och gillas som teknisk kreatör och en härlig människa,  
som alltid jobbar för kundens bästa.

Nu	har	vi	växt	15	%	i	år	igen.	Vi	behöver	bli	fler.	 
Just nu söker vi:

 

Din profil – kompetens och egenskaper
Projektledaren är en viktig roll hos oss, och vi söker dig 
med	en	trygg	profil.

• Du arbetar, eller har arbetat, som projektledare eller  
 i en ledande teknisk roll. 

• Du har erfarenhet av att arbeta med säkerhets- 
 lösningar.

• Har en teknisk utbildning inom IT eller säkerhet.

• Du gillar struktur och ordning och reda. 

• Du har förhandlingsvana och ekonomisk förståelse.

• Det är meriterande om du har kunskaper inom  
 Entreprenadjuridik samt BAS-P och BAS-U.

Din inställning och sätt att vara är lika viktig.  
Vi vill att: 

• Du gillar att förstå kundens behov, att jobba nära  
 dem, och skapa en nöjd kund under projektets gång.  
 Detsamma gäller med dina arbetskompisar. 

• Du gillar att arbeta med teamet, men kan även  
 jobba operativt själv.

• Du tycker att ledarskap är både viktigt och roligt.



Kontakt och ansökan
Verkar	rollen	intressant?	Har	du	den	profil	vi	söker?	Då	vill	vi	att	du	söker	direkt!	 
Skicka din ansökan och CV till vår rekryteringskonsult Exelect AB. Gör det så fort  
som möjligt då urval sker löpande.

Har du frågor kontaktar du Anders Hanberg hos Exelect på 070-413 99 03.
Registrera din ansökan på https://tech.performia.com/jobs/18218.59694.55563.1 

Om företaget
ISG Nordic AB är en sammanslagning av ISG Systems AB och Nordic Alarm AB,  
med mer än 30 års erfarenhet och omkring 4 000 levererade uppdrag. Vi har verksamhet  
i hela landet. Bolaget omsätter ca 170 Mkr, har 50 medarbetare och är ett helägt dotter- 
bolag till Lagercrantz Group, med ca 1 600 medarbetare och 4 miljarder i omsättning.

Vi är specialister på integrerade intelligenta säkerhets- och kamerasystem. Det betyder  
att vi använder avancerade kameror/video/radar samt säkerhetssystem, och integrerar  
dessa in i kundernas egna verksamhetssystem, för att lösa viktiga uppgifter i deras  
verksamhet. Integration sker främst via egenutvecklad mjukvara och vi utvecklar kund- 
unika	specialkameror.	Våra	kunder	finns	inom	både	offentliga	och	privata	sektorn.	 
Allt ifrån kärnkraftsindustri, kriminalvård, polis, vård och utbildning, till infrastruktur, industri,  
handel, fastighet/kontor och kultur. 

Vi gör hela arbetsprocessen från behovsanalys, projektering, utveckling, leverans,  
projektledning samt uppföljning och drift – eller de delar som uppdragsgivaren önskar. 

”Sedan	vi	slog	ihop	bolagen	till	nya	ISG	NORDIC,	 
har vi jobbat mycket med hur vi ska vara med  
varandra, med våra kunder och som bolag.  
Vi har myntat begreppet ”Tekniska kreatörer –  
Härliga människor”. Med det menar vi att vara  
så smart och schysst man bara kan, med våra  
kunder och med sina kollegor. För då blir  
resultatet som bäst, och samtidigt utvecklas  
man och har kul! Vi ska vara en riktigt bra  
arbetsplats – både för proffsigt målinriktat arbete  
OCH	för	roliga	schyssta	relationer,	med	andra	ord.	 
Jag vill hitta en kollega som står för detta.”

Peter Licznerski, affärsområdeschef   
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