
Ålands ledande  
ingenjörsföretag expanderar

Goodtech på Åland är ett miljöteknikföretag som ser till att rent vatten finns tillgängligt för 
befolkning och industri. Med Goodtechs lösningar så kan miljöpåverkande utsläpp i våra  
vattendrag minskas kraftigt eller i vissa fall helt elimineras.  Vill du verka för att vår marina  
miljö skall bli renare och människor skall få rent dricksvatten så hör av dig till oss.  Vi söker 
ständigt nya talanger till våra nystartade satsningar och projekt.

n Redovisningschef  
Har du en civilekonomexamen och minst 5-års erfarenhet av bokföring och  
koncernredovisning så kommer du att finna en stimulerande arbetsmiljö hos oss.  
Vi jobbar i en internationell miljö där spännande projekt ställer stora krav på såväl den 
tekniska kompetensen som den ekonomiska uppföljningen. Du som känner att du vill bidra 
till vårt arbete för en bättre miljö genom att säkerställa att vi har ekonomisk detaljkontroll 
på våra projekt, då är detta jobbet för dig.
För ytterligare information kontakta Ekonomichef Robert Karlsson, +358 18 23 100

n Projektledare  
Är du intresserad av att leda stora miljöprojekt inom vattenrening, så kan vi till dig som  
har en relevant civilingenjörsutbildning och goda ledaregenskaper, erbjuda ett mycket 
stimulerande och utmanande arbete. Ett arbete där varje dags arbetsinsats bidrar till en 
renare miljö. Du skall ha förmågan att finna smarta lösningar på tekniska utmaningar i  
teknikens absoluta framkant. Såväl dina tekniska färdigheter som dina ledaregenskaper 
kommer att utvecklas i denna tjänst.
För ytterligare information kontakta Projektchef Magnus Kalvik, +358 18 23 100

n Platschef  
Är du intresserad att leda arbetet av våra projekt på plats ute hos våra kunder i Sverige? 
Har du en ingenjörsutbildning inom relevant område så kan vi erbjuda dig ett mycket 
stimulerande och utvecklande arbete. Arbetet innebär många resdagar per år med  
övernattningar i anslutning till våra pågående projekt. Detta är arbetet för dig som gillar  
att leda multifunktionella team i tekniskt komplicerade miljöer.
För ytterligare information kontakta Projektchef Magnus Kalvik, +358 18 23 100

n Svetsare  
Är du utbildad svetsare så erbjuder vi dig möjligheten att vidareutveckla ditt kunnande 
inom svetsning i rostfria material. Goodtechs lösningar för att säkerställa en renare miljö 
bygger på vårt stora tekniska kunnande i såväl konstruktion som utförande. Ett utförande 
där kunniga svetsare är viktiga spelare i vårt professionella team.
För ytterligare information kontakta Verkstadschef Andreas Lindbäck, +358 18 23 100

Är du intresserad av någon av de nedanstående tjänsterna, 
skicka din ansökan med CV till: office@goodtech.fi
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