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Aarsleff Pipe Technologies består av en grupp
ledande specialister inom schaktfri
ledningsförnyelse i mark och relining i
fastigheter. I mer än tre decennier har vi
genomfört förnyelseprojekt över hela Sverige.
Vårt fokus är alltid hållbara och
kostnadseffektiva lösningar med minimal
påverkan på miljö och omgivning. Våra
kunder finns inom kommuner, industri, väg,
järnväg, samfällighets- och
bostadsrättsföreningar. Vi levererar allt från
mindre till stora och omfattande projekt.
Med schaktfri ledningsförnyelse menar vi att vi
bygger nya rör i gamla rör utan att gräva.
Aarsleff har utvecklat en egen innovativ och

schaktfri teknik med flexibla foder som förs in i
befintliga och skadade ledningar utan att man
behöver gräva upp hela marken. Utan att
infrastrukturen behöver bytas ut infordrar vi
bland annat spillvattenledningar,
dagvattenledningar och processledningar –
systemet blir som nytt.

3

Aarsleff Pipe Technologies är en del av den
internationella byggkoncern, Per Aarsleff A/S,
som med sina tre verksamhetsområden,
anläggning, grundläggning och rörteknik har
över 7 200 engagerade anställda över hela
världen och är börsnoterade på Nasdaq OMX
Copenhagen. Inom koncernen fokuserar vi på
att integrera spetskompetenserna inom de
olika verksamheterna till en stark gemensam
projektkultur.

Mycket komplexa renoveringsarbeten av
rörsystem kan genomföras i de svåraste av
samhällsmiljöer med minimala störningar på
omgivningen. Våra egenutvecklade flexibla
foder skräddarsys efter varje specifik situation
och projekt. Det är därför viktigt att välja
metod och material utifrån vad som skapar
maximal funktion. Baserat på
Kravspecifikationer och utförliga
förundersökningar rekommenderar vi alltid
den för projektet optimala lösningen.
Tredjepartstester visar en förväntad hållbarhet
på flera decennier
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Vi söker ständigt nya medarbetare. Vi söker dig som letar efter spännande utmaningar och vill ha ett
fritt arbete med stort eget ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
Att arbeta hos oss innebär att du får var en del av en innovativ och fartfylld vardag där ingen dag är
den andra lik. På Aarsleff Pipe Technologies i Sverige är vi just nu 125 anställda. Företaget
kännetecknas av en entreprenöriell anda med stor dos av humor och engagemang.

Som anställd hos oss erbjuder vi en
utvecklande miljö där du får möjlighet att
arbeta med spännande tekniker i unika projekt
som skapar morgondagens samhälle. Hos oss
samlas flera olika yrkesgrupper under ett och
samma tak och bildar en stark och kompetent
aktör inom schaktfri ledningsförnyelse i mark
och relining i fastigheter.

Vi sätter stort värde på att våra medarbetare
kan arbeta både självständigt och tätt
tillsammans med andra, oavsett vilket uppdrag
som ska utföras. För oss är det viktigt att vi
tillsammans skapar en säker, professionell och
engagerade arbetsmiljö där vi är lyhörda och
delar kunskap med varandra.
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Aarsleff utför schaktfria VA-entreprenader åt bland annat kommun, industri och trafikverk, men även
fastighetsbolag och bostadsrättföreningar.

Som arbetsledare har du en nyckelroll i
byggprojektets dagliga drift. Du planerar, styr
och följer upp produktionen samt medverkar
aktivt till projektets tekniska och ekonomiska
genomförande i ett nära samarbete med
platschefen. Du har även ett medansvar för att
driva och utveckla företaget tillsammans med
övriga organisationen.

Som platschef ansvarar du för att driva
projektteamet mot gemensamma mål och leda
arbetet i projektet från kontrakt till
överlämnande. Det innebär ansvar för
projektets planering och genomförande
avseende miljö, kvalitet, ekonomi och tid. Du
ansvarar för att driva och utveckla företaget
tillsammans med övriga organisationen.
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Entreprenadingenjören kommer in i ett tidigt skede och
jobbar med kalkylering från förfrågningsunderlag från
förfrågningsunderlag till färdigt anbud. Du säkerställer ett
fungerande projektflöde mellan marknad och
produktionsavdelningen och koordinerar med
metodansvariga. Du ansvarar för det lämnade anbudens
riktighet och gör efterkalkyler.

Som entreprenadsäljare har du ansvar för ett eget
geografiskt säljområde. Du bearbetar proaktivt såväl nya
som befintliga kunder och tar fram en marknadsplan för
dessa och har även ett budgetansvar. Du behöver vara
systematisk och driven i ditt arbetssätt för att skapa
långvariga affärsrelationer. Du samarbetar med övriga på
marknadsavdelningen och koordinerar och samarbetar
med produktionsavdelningen

7

Symmetrivägen 29
196 37 Kungsängen
Regionkontor:
Äsperedsgatan 9
424 57 Gunnilse
Tel: 08-594 764 00
E-post: info@aarsleff.se
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