
 

Att flytta gränser är att 
växa Hur långt vill du nå? 

 

Miljöprojektledare till Hifab i Södertälje 
Ditt nya jobb 
Som miljöprojektledare på Hifab får du jobba självständigt i stora och små byggprojekt. Du har en  
nyckelroll med ansvar från första kundkontakt till slutgodkännande. Du bygger upp kontaktnät och  
utnyttjar din förmåga att hitta nya uppdrag. Vårt kontor i Södertälje blir din bas. 

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 idag ca 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 en av marknadens bästa 
förmånsportaler där du kan välja mellan olika erbjudanden. 

Din personliga profil 
- Du är miljöingenjör eller motsvarande och har branscherfarenhet från miljö- och kvalitetsfrågor i 
byggsektorn 
- Erfarenhet av att arbeta med miljö- och kvalitetsledningssystem är ett krav. 
- Erfarenhet av processutveckling. 
- Miljökunskap (i och med ansvar för kemikalie- och miljölagsförteckning samt bedömning av miljöaspekter) 
- Vana att arbeta i datasystem, gärna Sharepoint. 
- God kommunikations- & presentationsförmåga. 
Du är en social, positiv person som och bidrar med energi och glädje.  
Du har ett tryggt, stabilt och förtroendeingivande sätt – ser helt enkelt till att hålla vad du lovar. 

Dina arbetsuppgifter 
Vi söker nu dig, till ett specifikt uppdrag åt en global kund i miljardklassen, där erfarenhet från vissa 
arbetsuppgifter är meriterande, och ibland krav. Du kommer: 
- Planera, samordna, leda, följa upp och rapportera internrevisioner inom kvalitets- och miljöledning. 
- Agera som stöd till kvalitets- och företagsledning i miljö- och kvalitetsfrågor. 
- Utvärdera revisionsresultat och utarbeta rapporter över revisionsresultat och svaga punkter. 
- Koordinera information till/från kundens Ledningsgrupper och Revisorer. 
- Utbilda kundens internrevisorer i miljö- och kvalitetsledningssystemet. 
- Rapportera till externa revisorer och kunden angående utförda revisioner och dess uppföljning. 
- Ansvara för att kundens ledningssystem hålls aktuellt, utvecklas samt att dess funktionalitet upprätthålls. 
- Ansvarar för bevakningen av förändringar i lagstiftning och ISO för aktuella kvalitets- och miljöstandarder 
  och lagar. 
 
Din snabba ansökan och eventuella funderingar 
Mejla din ansökan till mats.karlsson@hifab.se. Gärna så fort som möjligt då intervjuer görs löpande.  
 Mats Karlsson, avdelningschef (010-476 68 83) svarar även gärna på dina frågor. 
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