Sveriges kanske hetaste miljöteknikföretag söker
Campaign Manager med placering i Göteborg
Om företaget
Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag grundat 2008. Bolagets produkt – PWR BLOK
400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser
och omvandla dessa till elektricitet. Swedish Stirling AB är ett publikt bolag i Sverige sedan 2016
och sedan november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget har ca 70
medarbetare i Göteborg, Sibbhult och Sydafrika.
Under 2021 skrev Swedish Stirling avtal med Glencore, ett av världens största råvaruföretag, om
installation av PWR BLOK på 10 MW i Sydafrika. Projektet är en del i Glencores ambition att uppnå
nettonollutsläpp 2050 och har fått stor uppmärksamhet från den globala metallindustrin. Swedish
Stirling har även tecknat en avsiktsförklaring med tyska SMS group om att inleda ett pilotprojekt för
energiåtervinning med PWR BLOK i Europa.
Vad vi erbjuder
Hos Swedish Stirling kommer du att arbeta bland erfarna kollegor i en snabbt växande miljö. Företaget
går nu från prototypverksamhet och förserieproduktion till fullskalig industriell serieproduktion, med de
utmaningar och möjligheter som det innebär. Här får du möjlighet att lära dig nya spännande uppgifter
och med ständig personlig och professionell tillväxt. Om du är en person som söker en möjlighet att
bidra till att utveckla ett växande cleantech-företag så är detta platsen för dig!
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Campaign Manager - Swedish Stirling AB
Om rollen
Vi expanderar nu företaget med en roll inom Produktuveckling där du kommer jobba tätt med många delar av
företaget. Denna roll är en kombinerad roll mot eftermarknad, produktutveckling och inköp där huvudsyftet
är vara ägare av våra provobjekt och kundmotorer. Provobjekt kan änvändas inom och utom Sverige för
produktuveckling.
Som Campaign Manager koordinerar du och är processägare för behov av reservdelar, utbyte av motorer,
initierar inköpsbehov av reservdelar i nära samarbete med inköpsavdelningen. Vårt Sydafrikanska marknadsbolag
initierar sina reserdelsbehov genom dig, och du jobbar proaktivt med att tillse behoven hos slutkund. Du kommer
även vara med i utvecklingen av eftermarknadsbehov, reservdelar, service, organisation, processer och verktyg.

Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•

Koordinering av provobjekt i riggar/lab, motorer, kompletta enheter som används för
provning eller kundapplikationer
Sammanhållning av reservdelar för provobjekt och kundmotorer
Koordinering, utrullning, och uppföljning av uppdateringskampanjer
Återförande av utbytt material för inspektion, renovering, eller leverantör
Äskande av behov för reservdelsinköp
Ägare och koordinator av reservdelslager
Du har stor erfarenhet av Microsoft Office med Windows, Excel, Word, Powerpoint,
Outlook, Teams, Sharepoint.

Vem du är
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och har grundläggande tekniska kunskaper Det är meriterande
med teknisk akademisk examen och med tidigare erfarenhet från koordinerande arbete. Du har god
samarbetsförmåga, är strukturerad, mycket kommunikativ samt kan prioritera och organisera ditt arbete på ett
effektivt sätt.
Då vi har tät kontakt med våra kollegor i Sydafrika är det viktigt att du uttrycker dig väl på engelska såväl som på
svenska. Vi ser mångfald som en naturlig konkurrensfördel och kommer beakta det i rekryteringsprocessen. Du
behöver ha ett giltigt arbetstillstånd för EU.

Tjänsten är en fulltid tillsvidareanställning med placeringsort i Göteborg.
Vid frågor kontakta CTO, christian.nilsson@swedishstirling.com
Ansökningar skickas till applications@swedishstirling.com.
Vi tar emot ansökningar löpande och ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt.
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