Demikon söker erfarna miljökonsulter
Demikon AB bedriver konsultverksamhet inom miljöområdet. Vi är företaget som gör vad miljön kräver. Vi har
stort fokus på att finna de rätta lösningarna för våra kunder. Demikon AB agerar som oberoende konsulter och
etablerades 1996. Företaget har kontor i Malmö, Göteborg och i Sollentuna utanför Stockholm. Vårt
arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.
Vår företagsidé är ”att med högsta kvalitet genomföra projekt på ett för kunden och miljön optimalt sätt enligt
gällande lagar och regelverk”. Dessa ledord har varit med oss och genomsyrat hela vår verksamhet sedan
starten 1996. Demikon AB är ett högteknologiskt företag som ständigt ligger i framkant vad gäller teknik och
WEB-baserad arbetsmetodik.
Vi erbjuder bland annat följande tjänster:
•

Miljökonsekvensbeskrivningar

•

Tillståndsärenden

•

Miljötekniska markundersökningar

•

Saneringskontroller

•

Miljöinventering av byggnader

•

Environmental Due Diligence

•

Riskbedömningar

•

Utbildning

Vi söker nu Miljökonsulter med vilja att utvecklas i ägarlett företag!
Som miljökonsult hos oss har du övergripande kund- och projektansvar inom förorenad mark och förorenad
grund vatten. Tjänsterna gäller i första hand kontoren i Sollentuna, Uppsala och Umeå.
Vi tror att du har minst 2-5 års erfarenhet av arbete som miljökonsult och erfarenhet av följande:
•
•
•
•
•

förorenad mark och grundvatten
förorenade byggnader
förstudier och huvudstudier
saneringar
LOU-uppdrag

Du skall vara noggrann, vara bra på att samarbeta och ha en förmåga att snabbt sätta dig in i ny problematik.
Det är en stor fördel om du är van att ha många bollar i luften. Om du också är engagerad, utåtriktad och
flexibel så kommer du att passa in i vårt gäng!

Vad kan Demikon erbjuda dig?
Demikon är ett ägarlett företag med f.n. sexton medarbetare. Det är högt i tak och korta beslutsvägar. Som
medarbetare hos oss kommer du uppleva hur det är att arbeta som en enhet, utan intern konkurrens eller
prestige. Vi arbetar löpande med att förnya och förbättra våra arbetsmetoder genom kontinuerliga
diskussioner inom arbetsgruppen om nya, mer effektiva lösningar. Hos Demikon kan du vara med och påverka.
Trots det lättsamma klimatet är vi oerhört seriösa, kvalitetsmedvetna och engagerade. Vi är målfokuserade och
har alltid kundens, projektets och miljöns bästa för våra ögon. Demikon är certifierade avseende kvalitets och
miljöarbete enligt ISO 9001 och ISO 14001. Att vi är AAA diplomerade för 4:e året i rad vittnar om att vi har en
mycket bra och välskött ekonomi. Vi erbjuder en trygg arbetsplats i alla avseende på Demikon med kund, miljö
och säkerhet i fokus.
Är du intresserad? Vi tar emot ansökningar per mail på adressen birgitta@demikon.se
Besök gärna vår hemsida på www.demikon.se
Kontaktpersoner
Birgitta Delblanc, 040-464310, birgitta@demikon.se
Ansökan
Sista ansökningsdag 2011-08-30
Arbetsgivare
Demikon AB
Jörgen Kocksgatan 9
211 20 Malmö
Tel: 040-464310
Ansökan ska innehålla cv samt en kort beskrivning av dig som person.
Körkort
B körkort fordras.
Arbetstid/Varaktighet
Tjänsterna är en tillsvidareanställning, heltid.
Lön
Ange löneanspråk i ansökan.

