
 

Produktkoordinator 
 
Trivs du i en roll där du får vara spindeln i nätet, arbeta administrativt och följa processer från 
början till slut? Skulle du beskriva dig som strukturerad, noggrann och produktiv med en god 
samarbetsförmåga och ett intresse för teknik? Då kan vi på Swimtec ha nästa jobb för dig!  
 
Swimtec är ett vattenreningsföretag som bygger och renoverar anläggningar för offentliga bad 
och SPA. Vi söker nu till vårt huvudkontor i Kungsbacka en Produktkoordinator. Vi söker en 
självgående och drivande person som skall vara med att säkerställa hög kvalitet i det 
administrativa som omger våra projekt.  
 
I den här rollen är du spindeln i nätet som med ordning och reda som största signum är med och 
säkerställer all dokumentation från offert till färdig installation. Våra uppdrag drivs i 
projektform, där du kommer att vara delaktig i ett projekts olika faser och till viss del 
självständigt ansvara för vissa delar.  
 
Dina arbetsuppgifter innehåller att: 
▪ Ta fram användardokumentation, manualer och instruktionsböcker. 
▪ Utveckla säljande produktdatablad och uppdatera hemsida och marknadsmaterial. 
▪ Utveckla och underhålla mallar för test- och kvalitetsprotokoll. 
▪ Utveckla och underhålla ”Drifts- och underhållsdokumentation” samt 

installationsdokumentation 
▪ Vara med och ta fram underlag inför offerter och offentliga upphandlingar. 
 
För att vara framgångsrik i rollen tror vi att du har 
▪ Erfarenhet av kvalitetsarbete och vana att jobba i projektform 
▪ Några års erfarenhet av att ha arbetat som produktkoordinator eller projektledare och har 

ett digitalt tankesätt. 
▪ Mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. 
▪ Mycket stor datavana med goda kunskaper i Office programmen. 

 
Det är meriterande om du: 
▪ Har en relevant teknisk utbildning 
▪ Har erfarenhet av att producera flödesscheman, ritningar etc i CAD miljö 
 
Som person är du 
▪ Ansvarstagande och självgående 
▪ Noggrann 
▪ Strukturerad 
▪ Uthållig 
 
Vi kommer lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna i den här rekryteringen. 
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på minst 75% och vi tillämpar 6 månaders provanställning. 
Placering är på vårt kontor i Kungsbacka. Start sker efter överenskommelse 
 
I rekryteringsprocessen har vi hjälp av Amtrix Affärsutveckling AB och vårt önskemål är att alla 
frågor rörande urvalsprocessen hanteras av Amtrix. 
 
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått 
över till urvals- och intervjufasen. Ansökningar mailas till: jobb@swimtec.se sista 
ansökningsdag är 31 januari 2021. 
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