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PROJEKTI-INSINÖÖRI
Etsimme projekti-insinööriä vahvistamaan meripuolen teknologiatiimiämme. Tule
kanssamme toteuttamaan missiotamme suojella ihmisiä, omaisuutta ja liiketoiminnan
jatkuvuutta.
Projekti-insinöörinä työskentelet HI-FOG® -sammutusjärjestelmien parissa meripuolen
uudisrakennus- ja päivitysprojekteissa. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii
valmiutta tiimityöhön projektihallinnon kanssa. Odotamme hakijoilta systemaattista,
aktiivista ja itsenäistä työotetta. Tarvitset tehtävässä myös hyviä kommunikaatiotaitoja ja
nautit työskentelystä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
Päivittäisiin työtehtäviisi kuuluvat:
•
•
•

Sprinklerijärjestelmien suunnittelu ja painehäviö- materiaalilaskennat
Projekti- ja asiakasdokumentaation laatiminen
Projektipäälliköiden tukeminen asiakasprojektien läpiviennissä

Menestyäksesi tehtävässä sinulla on:
•
•
•
•
•
•

Soveltuva tutkinto esim. (DI/Ins.) kone-, LVI- tai laivanrakennustekniikan alalta.
Tämä tehtävä soveltuu myös vastavalmistuvalle henkilölle.
AutoCad- & MS-office- tai vastaavien ohjelmistojen osaamista
Kyky työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
Sujuva englannin kieli
Taito
työskennellä
systemaattisesti
moniprojektiympäristössä
tiukkojen
aikataulujen puitteissa
Kiinnostunut asenne HI-FOG® -tuotteita / -järjestelmiä kohtaan

Arvostamme myös:
•
•
•

Kokemusta meripuolen tekniikasta tai hydrauliikasta
Ymmärrystä projektiliiketoiminnasta
Muu kielitaito

Tarjoamme sinulle kansainvälisen työympäristön alansa edelläkävijäyrityksessä.
Marioffilla yhdistyvät korkealaatuiset tuotteet, vahva kasvustrategia ja motivoituneet
ihmiset. Työtäsi tulet tekemään moderneissa ja viihtyisissä toimitiloissamme Vantaalla.

Protecting people, property and business continuity

Marioffilla arvostamme monimuotoisuutta sen kaikilla osa-alueilla ja uskomme vahvasti,
että sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijämme ovat avain menestykseemme.
Jäikö sinulle kysyttävää?
Ota yhteyttä:
Tero Louhivaara
Senior Manager - Marine technology
Phone: +35840 - 7187803
Kiinnostuitko tehtävästä? Lähetä hakemuksesi ja CV:si pikimmiten, mutta viimeistään
22.4.2019 mennessä nettisivujemme kautta http://www.marioff.com/aboutmarioff/careers. Liitäthän hakemukseesi myös palkkatoiveen.
Toimi nopeasti, sillä paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.
Marioff is a global leader and innovator of the water mist fire protection technology. We
design, develop and maintain HI-FOG® water mist fire protection solutions that enhance
safety in buildings, industrial applications and at sea, all over the world. There are over
350 motivated professionals working at Marioff. Our head office and factory are in
Finland, we have subsidiaries in France, Germany, Italy, Russia, Spain, Sweden and UK
and service customers globally together with our certified partners. Marioff is a part of
Carrier, a leading global provider of innovative heating, ventilating and air conditioning
(HVAC), refrigeration, fire, security and building automation technologies. For more
information, visit www.marioff.com.
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