
 

Att flytta gränser är att växa 

Hur långt vill du nå? 
 

 

Projektledare Miljöledning 
till Hifab i Stockholm

Ditt nya jobb 

Till vår verksamhet i Stockholm söker vi fler Miljökonsulter som kan komplettera vår 

befintliga verksamhet inom Bygg- och fastighet. Vi arbetar idag främst inom områdena 

miljöstyrning i bygg- och anläggningsprojekt, miljö-management i fastighetsbolag, 

fukt- och inomhusmiljöfrågor, Inventering/rivning/saneringsledning. Vi söker en 

projektledare Miljö som ska arbeta med praktiskt miljöarbete i befintliga byggprojekt. 

Som projektledare Miljö kommer du självständigt att arbeta med miljöfrågor (till viss 

del även kvalitets- och arbetsmiljöfrågor) som beställarens stöd i byggprocessen, från 

program- och projekteringsskedet till byggskedet. 

 

Din blivande arbetsgivare 

Hifab är ett av Sveriges ledande projektledningsföretag. Företaget grundandes 1947 

och är rikstäckande med 15 kontor. Verksamheterna bedrivs inom bygg, installation, 

miljö, anläggning och fastighetsutveckling. Internationellt leder vi projekt i ett 20-tal 

länder. Hifab har 350 medarbetare och omsatte ca 425 mkr år 2010. Huvudkontoret 

ligger i Stockholm. 

 

Dina kommande möjligheter 

Hos oss arbetar du i stora och prestigefyllda projekt. Du tar ansvar, du syns och hörs, 

du sätter avtryck. Din kompetens har alla chanser att bli ännu bredare. Dels genom vår 

Projektledarskola, dels genom att kunskaper aktivt sprids över våra affärsområden. Och 

som det inte var nog: vi har ett av marknadens bästa kompensationsprogram där du kan 

välja dina egna förmåner. 

 

Din personliga profil 

Du har minst 3-4 års erfarenhet av arbete och arbetar förmodligen redan idag inom 

konsult-  fastighets- eller entreprenadbranschen. Du får gärna ha kompetens i något 

Miljöklassningssystem (BREEAM, LEED, Miljöbyggnad eller Green Building), 

erfarenhet av ISO 14000-serien. Vi är även intresserade av kompetens i form av 

Arbetsmiljö och kanske arbetar du idag med KMA-frågor? Att kunna byggprocessen är 

en relevant merit. Du bör ha relevant högskole- eller universitetsutbildning. 

 

Din snabba ansökan 

Sänd in din intresseanmälan med meritförteckning som märkes:  

”H008-Projektledare Miljö” per mail till peter.fristedt@hifab.se eller per post till  

Hifab AB, att: Peter Fristedt, Box 19090, 104 32 Stockholm.  

 

Dina eventuella funderingar 

För mer information kontakta Regionchef Peter Fristedt, tel 010-476 66 98 eller 

Avdelningschef Mattias Mattsson, tel 010-476 67 77. 

www.hifab.se 

 


