
 

 

 

Colliers söker erfaren Projektledare inom Industri & Logistik 

 

Arbetsbeskrivning 

Som Projektledare inom Industri & Logistik är huvuduppgiften att identifiera företag som har 

ett behov av att omlokalisera, flytta, etablera sig för att kunna förmedla logistik- och 

industrilokaler eller nybyggnationsmöjligheter. Tjänsten kommer att vara placerad i Göteborg 

med fokus på Göteborgsmarknaden med omnejd. I den här rollen är du länken mellan 

fastighetsägare och hyresgäst och verkar för att hitta de bästa lösningarna för båda parter. 

Du ingår i en affärsområdesgrupp men ansvarar för en individuell budget och rapporterar 

direkt till uthyrningsansvarig i Göteborg. 

 

Bakgrund och egenskaper 

För att vara aktuell för denna tjänst ser vi att du har: 

• Högskole - universitetsexamen inom relevant område gärna fastighet/logistik 

•  Flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift  

• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet 

• Erfarenhet från fastighetsbranschen, lager, logistik, e-handel, 3PL och sälj är mycket 

meriterande   

• Körkort 

 
Personliga egenskaper 
Vi ser gärna att du: 

• är en lagspelare som gillar att samarbeta med olika människor 

• är bra på att jobba självständigt och mot uppsatta mål 

• är initiativrik och engagerad 

• är kreativ och gillar att testa nya idéer 

• tycker om utmaningar 

• är lyhörd och noggrann 



• är serviceinriktad 

• är orädd inför nya kontakter  

Vi erbjuder 
En spännande roll i ett globalt företag som befinner sig i en expansionsfas i Sverige. Det 

finns stora utvecklingsmöjligheter i rollen och utrymme att hitta nya lösningar för att 

ytterligare vässa vårt erbjudande- att ge våra kunder marknadens bästa service och expertis. 

Colliers erbjuder en rolig arbetsplats med god sammanhållning och fantastiska kollegor.   

Om Colliers 

Colliers International är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av 

entreprenörsanda. Vi finns i 68 länder och våra två svenska kontor ligger i Stockholm och 

Göteborg. Här i Sverige är vi drygt 35 medarbetare som arbetar med att öka lönsamheten för 

investerare, fastighetsägare och hyresgäster på den kommersiella fastighetsmarknaden. 

Colliers erbjuder Transaktionsrådgivning, Uthyrning, Corporate Solutions samt Förvaltning. 

I Colliers företagskultur uppmuntras människor att tänka annorlunda, dela goda idéer och 

skapa effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare. Colliers 

medarbetare söker efter orealiserad potential, utmanar sig själva att se saker annorlunda och 

uppnår resultat som överträffar kundernas förväntningar.  De är engagerade i sitt arbete, tar 

personligt ansvar och ogillar onödig byråkrati. Allt detta är naturliga effekter av vår 

företagskultur som speglar sig i våra fyra värderingar; Service, Expertis, Glädje och 

Gemenskap. 

Läs mer om Colliers på www.colliers.se 

Ansökan 
 
Maila personligt brev och CV till: jobb@colliers.se. Skriv ”Projektledare Industri & Logistik” i 
ämnesraden.  
Anställningsform: Tillsvidareanställning med tillträde omgående med hänsyn till 
uppsägningstid. 
Placeringsort: Göteborg 
Vid frågor kontakta Anders Thor, Head of Leasing & Corporate Solutions,  
Tel: 073 807 31 31 
Mail: anders.thor@colliers.com 
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