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Är Du vår nya medarbetare?    
 

 

Tillväxtdriven produkt- och teknikchef med möjlighet till personal- och 

verksamhetsansvar   

 

Vår nuvarande produkt- och teknikchef kommer gå i pension och därför söker vi hans ersättare.  

Rollen innebär dels produkt- och teknikansvar för vårt aktuella sortiment där du kommer fungera 

som en länk mellan AIA (LUVE Sweden AB) och vårt moderbolag LUVE Group med säte i Milano, 

Italien. Du förväntas därför ha goda kunskaper om luftvärmeväxlares funktion och konstruktion samt 

goda kunskaper i engelska avseende både tal och skrift.  

Vidare ger rollen möjlighet till personal- och verksamhetsansvar över Sales Support, en affärskritisk 

funktion som stöttar både kunder och våra segmentansvariga säljare i framtagande och beräkning 

av optimala produktlösningar, inklusive teknisk offert- och orderberedning samt 

eftermarknadssupport.  

Rollen är placerad i Asarum och innebär resor främst till Italien. Rollen ingår i ledningsgruppen och 

rapporterar till VD.  

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då det är viktigt för oss att du trivs på jobbet och 

bidrar till lagets framgång. Därför söker vi dig som identifierar dig med och känner för våra 

värderingar; Laget löser uppgifter i vardagen med Passion, Respekt och Professionalism.         

Läs mer om våra värderingar på hemsidan aia.se ”om oss”.  

Vi erbjuder dig möjligheten att utvecklas och bidra till vår fortsatta tillväxtresa. Vår vision – Cooling 

Your Daily Life® - tillsammans med din individuella ambitionsnivå och vilja att jobba med tillväxt och 

ständiga förändringar, skapar gränslösa möjligheter för dig och din framtida karriär som medarbetare 

hos oss.  

 

Välkommen att kontakta oss för mer information och / eller din ansökan.  

Tord Engberg, Produkt- och teknikchef; 0703-97 58 85, tord.engberg@luvegroup.com    

Henrik Jonsson, VD; 0733-30 33 53, henrik.jonsson@luvegroup.com  

 

AIA (LU-VE Sweden AB) skapar rätt temperatur för människor, varor och industriprocesser. Vi 

förenklar kundens vardag genom att producera och sälja innovativt anpassade luftvärmeväxlare. Vi 

växer kraftigt och omsätter ca 110 mkr med drygt 40 medarbetare. Företaget är en del av LU-VE 

Group, en internationell tillverkare av luftvärmeväxlare som har försäljning i över 100 länder och HQ 

i Milano, Italien. Vårt arbete påverkar miljontals människor varje dag och vår vision är att bidra till en 

värld som fler vill tillhöra – simply by Cooling Your Daily Life®. 

 


