
 

BOX SÖKER ENGAGERAD OCH ERFAREN PROJEKTUTVECKLARE FÖR 
KOMMERSIELLA PROJEKT 
 
Bakgrund 
BOX är ett ungt företag där du har möjlighet att påverka och sätta din egen prägel.  
Vi arbetar mestadels i totalentreprenader bostadsprojekt och planerar nu att stärka upp vår 
organisation för en större  andel kommersiella projekt.  
Vi är verksamma i Storstockholm. 
  

Din roll 
Du arbetar, tillsammans med BOX vd, för att utveckla nya kommersiella projekt tillsammans med 
kund.  
Du arbetar både via ditt befintliga nätverk och genom att etablera nya kundkontakter.  
I projekten arbetar du i tidiga skeden för att säkerställa affären och sluter avtal med kund. 

Din profil 
Du har etablerade kontakter på den kommersiella marknaden och förmågan att skaffa nya. 
Du ser och förstår hela värdekedjan från anbudsskede till produktion och slutligen överlämnande till 
kund. 
Du har en stark social kompetens och förmåga att skapa ett social nätverk. 
Meriterande är om du även haft andra roller byggbranschen exempelvis entreprenadingenjör eller 
platschef. 
Vi ser gärna att du har en byggteknisk utbildning samt god förståelse för entreprenadjuridiken. 

Vi erbjuder 
Ett arbete i en miljö med hög teknisk kompetens, nytänkande och närhet till produktionen samt goda 
utvecklingsmöjligheter inom ett byggbolag som ligger i framkant.  
Utöver detta väntar en trygg och modern organisation med flexibilitet avseende arbetstider och 
arbetsplats. 

Om BOX 
Hos oss arbetar duktiga, engagerade människor som brinner för att bygga.  
Vi vill att alla ska ha kul på jobbet och gör det vi kan för att det ska vara så.  
Vi tror att det viktigaste är att alla får vara med och påverka projekten och företaget BOX är ett 
värderingsstyrt företag där vi tydligt kommunicerar vår uppförandekod baserad på “noll-tolerans mot 
intolerans“.  
Alla medarbetare erbjuds företagshälsovård med regelbundna hälsoundersökningar.  
Vi uppmuntrar motion både på arbetstid (oftast 1 timmas gemensam träning per vecka) och på 
fritiden och lämnar friskvårdsbidrag. 
BOX arbetar för en sund byggbransch med schyssta arbetsvillkor för alla. 
Är du prestigelös, nyfiken, öppen och vetgirig? Har du respekt för alla personers lika värde 
oberoende av hudfärg, religion, ålder, sexuell läggning och kön? Då kan du vara rätt person för att 
jobba på BOX! 

Läsa mer om BOX på www.boxbygg.se eller LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/box-bygg 

Är du intresserad kontakta Stina Möller Opedal på stina.moller@boxbygg.se 
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