Vill du vara med och utveckla
digitaliseringen i den nordiska
sågverksindustrin?
Jobbtitel: Teknisk marknadsförare / Teknisk projektledare
Ort: Distans
Anställningsform: Tillsvidare (Heltid)

Digiwood AB söker en:
Teknisk marknadsförare / Teknisk projektledare
Bakgrund och inledning
Digiwood AB arbetar med digitalisering av processer inom sågverksindustrin, se mer på www.digiwood.se
Produktfamiljens centrala del är den egenutvecklade plattformen NEXUM med tillhörande programvaror, samt en
användarvänlig visualisering, Nexum VIZ.
Oftast inleds en digitaliseringsprocess med installation av ett Stopptidssystem för att löpande kunna lägga till ﬂer
moduler med till exempel fokus på högre kvalitet, bättre utfall, högre tillgänglighet eller en energioptimering.
Nexum kan antingen installeras som en licens, alternativt som en molntjänst där Digiwood tar det fulla ansvaret för
drift och support.

Tjänsten
Vi söker nu en förstärkning i form av en teknisk marknadsförare / projektledare.
Tjänsten innebär att du ska, som ett komplement till den övergripande marknadsföringen, aktivt bearbeta kunder i
främst Sverige, alltifrån koncerntillhöriga till fristående sågverk.
Du kommer också att vid tid för annan driva intressanta projekt i form av förstudier och installationsprojekt.
Till din hjälp har du både teknisk och marknadsmässig support.

Proﬁl
Vi tror att du har följande proﬁl;
•

Teknisk bakgrund / examen

•

Hög IT-kunskap, gärna med erfarenhet av industrisystem / IOT eller
motsvarande

•

Social förmåga

•

Ha en erfarenhet att leda / driva projekt

•

Eftersom vi har en Affärsplan som har lönsam tillväxt som sin övergripande
strategi så vi vill gärna att du på sikt också har ett intresse att ta ett större
ansvar i bolaget.

Branschkunskap är en merit men inget krav.

Placering
Vi arbetar virtuellt med personal i Linköping, Nyköping, Stockholm och Norge, så vi är ﬂexibla
avseende placeringsort.

Villkor
Vi erbjuder marknadsmässiga villkor med möjlighet att komma in som delägare / partner i bolaget på lite sikt.

Är du rätt person för denna
utmaning - välkommen att
kontakta Mikael Jacobsson

mikael@digiwood.se
0706 47 58 10
www.digiwood.se

