
 

 

 

Doppelmayr Scandinavia AB är den skandinaviska grenen av Doppelmayr/Garaventa Group, världsledaren inom 
vajerdrivna transporter. Vi utvecklar kundanpassade lift- och transportsystem inom en rad områden. 

Bolaget omsatte föregående år 144 MSEK och vår kunderna återfinns mestadels bland våra skandinaviska skid- 
och turistanläggningar men vi har också ett växande antal beställare inom helt nya sektorer. Våra 
transportlösningar byggda på linbaneteknik gör nu på allvar entré inom allt fler områden och vi kan idag 
erbjuda behovsanpassade linbanesystem för exempelvis kollektivtrafik, turist- och idrottsanläggningar och 
materialtransporter i Sverige och Norge. 

Vi går i spetsen för teknikutvecklingen inom linbaneområdet och bygger långsiktiga relationer med våra kunder. 
Samarbeten där man tryggt kan lita på punktliga leveranser, konstant tillgång till reservdelar och en kvalitet 
och service som garanterar säkerheten för passagerare, besökare och personal. 

VD TILL DOPPELMAYR SCANDINAVIA 
Efter 18 år som VD för Doppelmayr Scandinavia AB kommer Peter Strandberg att under 2022 
övergå till andra uppdrag inom Doppelmayr Garaventa koncernen och med anledning av det söker 
vi nu hans efterträdare 

ARBETSUPPGIFTER 

Som VD för Doppelmayr Scandinavia kommer du att leda en verksamhet i Skandinavien som också är 
marknadsledande inom sitt teknikområde.  Du kommer i den rollen få leda ett erfaret team och ingå i 
en mycket kompetent och professionell koncernmiljö. Bolaget har ett starkt fokus på försäljning och 
marknad och inte minst identifiering av nya projekt för sina produkter. Kort sagt  vara först på bollen 
och spela den väl.  Som VD har du en central roll i att skapa långsiktiga kundrelationer och att vårda 
vår affärsidé genom rätt organisation, struktur och styrning. I rollen  som Doppelmayr Scandinavias 
VD ligger förstås också att utveckla verksamheten vidare till nya högre nivåer och mot nya spännande 
marknadssegment. 

PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER 
Vi tror att du som söker är en social och relationsbyggande person med dokumenterad erfarenhet 
från ledande befattningar, gärna inom bygg, konstruktions- eller installationsföretag. Du har 
erfarenhet av att driva projekt, säljprocesser och affärsutveckling med förståelse och insikt i hela 
värdekedjan. Som person är du affärsmässig med ett kommersiellt tänkande och med en god etisk 
kompass som tillsammans med din nyfikenhet och målmedvetenhet leder organisationen mot 
uppsatta mål. Att hantera många parallella aktiviteter samt prioritera utifrån uppsatta strategier är 
något du är duktig på. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och skapar stabila långvariga 
relationer med våra kunder och en attraktiv arbetsmiljö internt.  

Vidare tror vi att du har: 

• Erfarenhet av att hantera offentligt anbud och praktisk kunskap om bygglagstiftning i 
medelstora till stora projekt. 

• Dokumenterad kompetens inom projektledning och kontraktsarbete. 
• Dokumenterad erfarenhet och kunskap från bygg- och anläggningsindustrin. 
• Ett stort plus är förstås om du även har erfarenhet av eller annan kunskap om vår ”core 

business” Skid- och turistbranschen. 
• Att du behärskar affärsengelska på god nivå i tal och skrift. Har du tyskan med dig är det ett 

plus! 



 

 

 

OM TJÄNSTEN 
Tjänsten som VD är en direktrekrytering där du blir anställd av Doppelmayr Scandinavia. Tjänsten är 
placerad i Sunne men du kommer ha möjlighet att utgå från vårt kontor i Östersund. I denna 
rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till 
Eterni Sweden. 

ÖVRIG INFORMATION 
Sök tjänsten genom att klicka på ”sök denna tjänst” längst upp på den här sidan. Sista 
ansökningsdatum är 15/1-2022. Frågor angående rekryteringsprocessen svarar Adam Fransson Mörk 
på via 073–8617253 eller på mail  adam.f.mork@eterni.se. För ytteligare information om tjänsten 
kan ni även ringa VD Peter Strandberg 0730 808066 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

 


