
 

Teknisk projektledare till Arcoma 
Arcoma är ett snabbt växande medicintekniskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer röntgensystem till 
kunder över hela världen. Vi har huvudkontor i Växjö dit vi nu söker en teknisk projektledare som vill vara 
med på vår tillväxtresa. Vill du vara med och leda utvecklingen av teknologi från idé till färdig produkt som 
kommer ha inverkan på framtiden? Läs vidare! 

Om tjänsten 
I rollen som projektledare kommer du ingå i ett team som utvecklar medicintekniska produkter. Du kommer att 

leda och stötta dina lagmedlemmar i projektet samt hålla kontakt med interna och externa intressenter. Du 

kommer agera ”spindeln i nätet”, så du måste vara bra på att kommunicera och ha färdigheten att se helheten.  

Arbetsuppgifter 
Som projektledare hos Arcoma kommer du att leda både större och mindre utvecklingsprojekt. Projekten har 
ofta många parter inblandade såsom leverantörer, underkonsulter, olika avdelningar internt och kunder. Som 
projektledare har du det övergripande ansvaret för att projektteamet jobbar effektivt och når projektmålen. 
Arbetet är brett och innefattar både strategiska beslut och att dagligen lösa problem pragmatiskt samt hands-
on arbete. 

Vi söker dig som 
• Är hungrig och har en vilja att utvecklas och sträva framåt  

• Har en relevant teknisk utbildning  

• Erfarenhet av att leda tvärfunktionella projekt 

• Är strukturerad, ordningsam och är duktig på att styra upp arbete både för sig själv och andra 

• Har förmåga att arbeta flexibelt i en föränderlig miljö och ta initiativ för att utveckla både tekniska 

lösningar och hur vi arbetar  

• Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift. 

Det är meriterande om du 
• Har erfarenhet inom medicinteknisk bransch. 

• Har erfarenhet av de medicintekniska regelverken  

• Har arbetat med kvalitetsledningssystem och standards som ISO13485 

• Har erfarenhet av produktutveckling med både hårdvara- och mjukvara 

• Har arbetat mot internationella kunder 

 

Övrig information 

• Start: så snart som möjligt 

• Omfattning: Heltid 

• Placering: Växjö 

Om Arcoma  
Arcoma är en ledande leverantör av digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas 

produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga 

positioneringssystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare och OEM-kunder och det finns idag över 3 500 

av Arcomas röntgensystem installerade globalt. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se  

Ansökan 
Urval sker löpande så skicka din ansökan redan idag till office@arcoma.se  

http://www.arcoma.se/
mailto:ansokan@arcoma.se

