
 
 
 
 
 
 
 
 
Att leda projekt är kul, men svårt. 
 
Vi söker därför en projektledare 
 
Acosense driver kontinuerligt flera olika projekt som spänner över allt från marknad 
och kund till detaljer inom teknik och fysik. Vissa är internt finansierade, andra 
bekostas av kunder medan några har stor del statlig finansiering. Vi har en bra bas 
att stå på, men vill bli bättre.  
 
Därför söker vi någon som har erfarenhet av att driva projekt med många ingående 
parter och intressen samt som är van att arbeta i ett mindre bolag, med allt vad det 
innebär.  
 
Vi söker därför dig som vill jobba med 

- Hela kedjan från projektplanering till projektavslut 
- Att aktivt driva och delta i teknisk utveckling och verifiering/certifiering 
- Planerings- och uppföljningsmetoder samt budget och utfall 
- Kontinuerliga prioriteringar och hantera förändrade förutsättningar 

 
Vi tror att du 

- Har djup teknisk förståelse och sannolikt en högskoleexamen 
- Kan presentera tidigare genomförda projekt 
- Har erfarenhet av att specificera och hantera tekniska krav 
- Är systematisk och står upp för din övertygelse  
- Är bra på att entusiasmera dig själv och andra 
 

Tjänsten utgår från Acosense kontor på Stampgatan 20A i Göteborg och du 
rapporterar till VD. Ansökningar utvärderas löpande och vi hoppas att Du finns på 
plats inom kort.  
 
Sök senast 27 september genom att skicka CV och personligt brev till 
jobs@acosense.com. 
 
 
Om Acosense 
 

Acosense analyserar processavsnitt och processvätskor med syfte att undvika 
oönskade processlägen samt optimera processer inom industrin. Optimering kan till 
exempel vara i form av energieffektivisering, högre råvaruutnyttjande, lägre 
kemikalieanvändning eller jämnare och högre kvalité. Grunden i Acosense plattform 
är analys av akustisk data och i och med den unika hårdvaran kan Acosense 
extrahera information från processer på ett helt nytt sätt. 
 

Acosense står inför en spännande tid där vi under 2020 kommer driva flera olika 
projekt parallellt med all försäljning och driftsättning av installationer.  
 

Vi expanderar både vad gäller teamet och vårt erbjudande mot kund och som en 
del av Acosense kommer man vara med och bygga ett större, men precis lika roligt 
och personligt, bolag! 
 

En presentation av bolaget kan du se här: https://youtu.be/9qlXmZJA97c 


