
 
 

Arbetsledare för stommontage till Järntorget Bygg 
 

Järntorgetkoncernen utvecklar bostäder, bygger samt förvaltar egna fastigheter. Verksamheten 

omfattar bostadsutveckling från markförvärv till överlämning av färdiga fastigheter till de boende. Vår 

projektportfölj omfattar ca 4 500 byggrätter i Stockholms och Uppsala län. Vi uppför cirka 400 bostäder 

per år, såväl bostadsrätter som äganderätter och hyresrätter.  

 

Vill du vara med på vår spännande utvecklingsresa och bidra till Järntorgets fortsatta framgång? 

 

Vi söker nu en arbetsledare till vårt kommande projekt i kv. Klarbäret. Det är ett spännande och 

utmanande projekt på 131 studentlägenheter i ett 13 våningshus med traditionell betongstomme, där 

du kommer att kunna vara med från början och påverka projektets utfall.  

Utmanande förutsättningar är den relativt höga höjden, trafik- och logistiksituationen och närheten till 

Roslagsbanan. Tjänsten är utvecklande och stimulerande där du kommer vara en viktig i projektets 

utveckling och resultat. I arbetet ingår att planera, styra och kontrollera stommontaget samt att stötta 

arbetschefen och platschefen under genomförandefasen. 

 

Vi producerar främst i egen regi, men tar också externa uppdrag. Järntorget arbetar enligt en 

Construction Management modell där vi handlar delade entreprenader med UE, material och 

montage. Du kommer arbeta i en kompetent organisation med engagerade kollegor inom kalkyl, inköp 

och installationssamordning på huvudkontoret samt arbetschefer, platschefer och arbetsledare ute i 

projekten. Järntorget erbjuder dig en spännande tjänst där du ges möjlighet att växa och utvecklas i 

din roll. Hos oss råder en familjär stämning som präglas av att vi trivs med vårt företag och med 

varandra. Järntorget är bra på att ta hand om sina medarbetare! 

 

Du kommer få stor möjlighet att påverka projektet och fungerar som en viktig del i genomförande. Du 

har erfarenhet av stommontage. Som person är du trygg, ordningsam och utåtriktad. Du har en 

problemlösande inställning och genomför projekt med bra resultat, ekonomiskt såväl som tekniskt. 

 

Dina arbetsuppgifter kommer främst vara att: 

• Vara med och upprätta tids- och leveranstidplaner 

• Hålla i samordningsmöten 

• Granska tillverkningsritningar 

• Leverans- och montagekontroller 

• Säkerställa underentreprenörers egenkontroller 

• Syn före och efter resp. moment 

• Vara aktiv i arbetsmiljöarbetet, såsom skyddsronder och se till att regler efterföljs 

• Delaktig i ekonomi och prognosarbeten, ÄTA-hantering m.m. 

 

Låter det som en beskrivning av dig? Då hoppas vi på att kunna önska dig välkommen till vårt härliga 

team.  

 

Varmt välkommen med din ansökan som du skickar till oss på jobb@jarntorget.se. Märk din ansökan 

med ”Arbetsledare”. 

 

Vi ser gärna att du har möjlighet att börja hos oss så fort som möjligt. Rekrytering och urval sker 

löpande 
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Om du har frågor kring arbetets innehåll kan du kontakta vår arbetschef, Ronny Strigell, på telefon: 

070 895 26 96 eller på mejl: ronny.strigell@jarntorget.se 

Vid frågor kring rekryteringsprocessen kan du kontakta vår HR ansvariga, Eli Kolaas, på telefon: 0723 

18 84 84 eller via mejl: eli.kolaas@jarntorget.se  
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