
Projektchef, Andelslaget Optowest, Raseborg 
 
Andelslaget Optowest är ett telebolag som bygger och administrerar ett fibernätverk på 
glesbygden i Tenala-Bromarv i Raseborg. Andelslaget har tillhandahållit avancerad 
telekommunikation sedan 2013 och är i kraftig expansion. Byggprojekten finansieras med 
offentliga medel där målet är att möjliggöra att glesbygdens befolkning och företag i området 
kan erhålla en anslutning till Internet med snabb fiberoptik. Följande byggprojekt inleds våren 
2022 och projektet beräknas vara genomfört inom två år.  
 
Vi söker en projektchef vars uppgifter omfattar förutom genomförande av byggprojekt även 
administration av fibernätverket och övrig administration inom andelslaget.  
 
Arbetsuppgifter i huvuddrag: 
 
- leda och administrera byggprojekt 
- göra upphandlingar, förhandla med entreprenörer, leverantörer och andra 
samarbetspartner 
- handha rapporteringen gentemot finansiärer 
 
- planering och finansiering av nya områden för utbyggnad samt marknadsföring av dessa 
- administration av fibernätverkets teknik och trafik 
- kundservice i tekniska och administrativa ärenden 
- ekonomisk och juridisk administration 
- skötsel av andelslagets löpande ärenden 
- rapportering till myndigheter 
 
Vi erbjuder en tjänst som är självständig och som med fördel kan skötas på distans. I ditt 
arbete kan du utveckla dig själv och andelslaget. Arbetstiden väljer du så att din insats ger 
resultat.   
 
Av den sökande önskar vi följande, men arbetsuppgiften kan formas enligt erfarenhet och 
kunskap 
- till arbetet lämpliga högskolestudier och arbetserfarenhet 
- erfarenhet av projektledning, förmåga till självständigt arbete 
- erfarenhet av offentlig finansiering av investeringsprojekt 
- goda organisatoriska och sociala färdigheter 
- god administratör med ekonomiska och juridiska erfarenheter 
- villighet att arbeta vid behov även på kvällar och veckoslut  
- kännedom om optiska fibernätverk och dess teknik 
- utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska  
- projektledningscertifikat är en fördel likasom erfarenhet av planeringsverktyget KeyCom  
 
Kontaktuppgifter 
Förfrågningar angående tjänsten kan ställas till Andelslaget Optowests 
verkställande direktör Yngve Källberg, tel. 040 554 6845  
Adress till arbetsplatsen Arbetet sker på distans.  
Arbetet inleds enl. avtal 
Arbetstid heltidsarbete  
Varaktighet tillsvidare 
Ansökningstiden går ut 30.4.2022 
Lämna ansökan En ansökan med bifogat CV och löneanspråk ska inlämnas till Andelslaget 
Optowests senast 30.4.2022 per e-post till yngve.kallberg@optowest.fi. 


