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Rekrytointi-ilmoitus
RE Group on monialainen suunnittelutoimisto, joka toimii kotimaassa ja kansainvälisesti asiakkaiden pitkäjänteisenä yhteistyökumppanina. Olemme erikoistuneet
elintarviketeollisuuden, kaupan, logistiikan ja julkishallinnon tuotantolaitoksiin ja toimitiloihin. Yrityksemme on mukana projektien elinkaaren kaikissa vaiheissa. Osana
RE Groupia pääset ottamaan haltuun koko projektin aina liiketoiminnallisten tarpeiden tarkastelusta avainten luovutukseen.
Vahva kokemus tuotannon, logistiikan ja kaupan vaatimuksista takaa analyysien ja
projektien joustavan sujumisen kaikilla osa-alueilla. Vahva kokemuksemme takaa
myös työntekijöillemme laajan kokonaisnäkymän eri suunnittelualoihin. Käytössämme on nykyaikaiset simulointi-, suunnittelu- ja laskentaohjelmistot.
Suunnittelutyössä hyödynnämme tietomallia oikean lopputuloksen saavuttamiseksi.
Meitä on 55 eri alojen asiantuntijaa. Kanssamme saat mahdollisuuden oman tietotaidon ja osaamisen kehittämiseen. Meillä työnteko on mielekästä ja monipuolista.
Tervetuloa osaksi mukavaa ja rentoa työyhteisöämme!

RE Group etsii nyt prosessi- ja laitossuunnittelun vetäjää sekä prosessi- ja putkistosuunnittelijoita
Etsimme nyt mukavaan ja rentoon työyhteisöömme prosessi- ja laitossuunnittelun
vetäjää ja kehittäjää sekä prosessi- ja putkistosuunnittelijoita. RE Groupilla pääset
ratkaisemaan asiakkaidemme vaativia tuotantotekniikan suunnittelukohteita sekä
kehittymään ammatillisesti. Työtehtäväsi ovat monipuolisia ja tulet saamaan kokonaisnäkymän myös muihin suunnittelualoihin. Meillä saat mahdollisuuden
ammatilliseen kehittymiseen ja mentorointiin!
Prosessi- ja laitossuunnittelun vetäjä ja kehittäjä
Tehtäviisi kuuluu:
▪

Prosessisuunnittelu

▪

Projektipäällikön tehtävät

▪

Tuotantoteknisen suunnittelun toimistopäällikkönä toimiminen

Prosessisuunnittelija
Tehtäviisi kuuluu:
▪

Prosessisuunnittelu

▪

Projektipäällikön tehtävät
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Putkistosuunnittelija
Tehtäviisi kuuluu:
▪

Putkistosuunnittelu

▪

Laitossuunnittelu

▪

Projektipäällikön tehtävät

Mitä odotamme sinulta?
▪

Soveltuvaa AMK tai ylempää korkeakoulutaustaa, esim. prosessi- ja tuotantotekniikka, kemian prosessi- tai laitostekniikka, konetekniikka.

▪

Vahvaa kokemusta prosessi- tai putkistosuunnittelusta.

▪

Sujuvaa suomen kielen taitoa.

▪

Autocad-osaamista.

▪

Tiimipelaajan asennetta.

▪

Halua toimia asiakasprojekteissa.

▪

Pitkän tähtäimen sitoutumishalukkuutta, sillä tässä tehtävässä pääset syventymään alaan, jonka osaajia on Suomessa vähän.

▪

Aitoa innostusta ja oppimishalua!

Eduksesi luemme:
▪

Monipuolisen Office-osaamisen.

▪

Laskenta- ja simulaatio-ohjelmien tuntemuksen.

▪

Osaamisen tehdas-, putkisto- tai prosessiautomaatiosuunnittelussa.

▪

Kokemus pakkaamisen ja varastoinnin suunnittelusta.

Mahdollisuudet sinulle:
▪

Pääset tarjoamaan ratkaisuja asiakkaan vaativiin tuotantotekniikan suunnittelukohteisiin.

▪

Työtehtävät sekä suunniteltavat kohteet ovat monipuolisia.

▪

Pääset ottamaan haltuun koko projektin elinkaaren, liiketoiminnallisten tarpeiden
tarkastelusta aina avainten luovutukseen.

▪

Kehityt ammatillisesti.

▪

Pääset kehittämään kokonaisosaamistasi toimistomme muiden suunnittelualojen
ammattilaisten kanssa.
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▪

Kiinnostuksesi ja taustasi huomioiden sinulla on mahdollisuus päästä mukaan ulkomaaprojekteihin.

▪

Pääset syventymään alaan, jonka osaajia on Suomessa vähän.

▪

Joustavat työaikajärjestelyt.

▪

Pääset työskentelemään rennossa ja mukavassa työyhteisössä.

Haluatko kuulla lisää?
Lisätietoja tehtäväistä antaa Simo Heikkilä, simo.heikkila@regroup.fi, p. 040-8658773
tai Martti Heikkinen, martti.heikkinen@regroup.fi, p. 050-5500212

Lähetä hakemuksesi ja CV:si Martti Heikkiselle sähköpostiosoitteeseen martti.heikkinen@regroup.fi. Kerrothan hakemuksessasi, miksi kiinnostuit juuri tästä
mahdollisuudesta ja mainitsethan ensimmäisen mahdollisen aloitusajankohtasi ja
palkkatoiveesi.
Yritykseemme voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.regroup.fi
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