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Arbetsledare inom marksanering sökes till Region Nord
utgångsort Örnsköldsvik
Om RGS 90
RGS 90 är ett miljöteknikföretag som främst arbetar med förorenad jord och grundvatten,
återvinning av bygg- och rivningsavfall samt biobränslen. RGS 90 ingår i DSV Miljökoncernen
och är verksam i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige har vi kontor i Malmö, Göteborg,
Norrköping, Stockholm och Örnsköldsvik. Mottagning av avfall sker vid ett 15-tal olika
återvinningsanläggningar fördelade över landet. Ca 100 saneringsentreprenader för jord och
vatten utförs varje år med moderna metoder, genom behandlingar direkt i marken, s.k. in-situ
metoder, vattenpumpning och rening, schaktning och behandling on-site, eller på anläggning.
Vi är idag 5 medarbetare på kontoret i Arnäsvall i Region Nord och räknar med att behöva
nyanställa ytterligare 1-2 personer inom projektavdelningen i Region Nord det närmaste året.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst (med 6 mån provanställning) på heltid och önskemålet är att
du har möjlighet att börja omgående. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att
arbetsleda saneringsentreprenader ute i fält, vilket främst innebär planering, samordning,
ledning av arbetet samt miljöprovtagning. Du jobbar tätt ihop med en projektledare och utför
översiktlig rapportering och uppföljning av projektekonomi under entreprenadens gång. Din
roll är helt enkelt att driva entreprenader ute i fält. Mot flera av våra beställare utför vi
arbetsledning och miljökontroll genom samma person, varför det är av stor vikt att du har ett
gediget intresse för miljö och viljan att lära och förstå hur olika föroreningar inom förorenade
områden beter sig. Du kommer inledningsvis att gå jämte en erfaren
arbetsledare/markmiljötekniker som kommer att visa praktiskt hur miljöprovtagning och
entreprenaderna utförs och drivs. Efterhand kommer du att få ha hand om och arbetsleda
egna projekt. Du har goda möjligheter till handledning av flera erfarna och kunniga
medarbetare. Arbetet innebär mycket resor och du måste ha möjlighet att ligga borta under
veckorna. Du får ansvara för en egen bil som du använder i tjänsten, varför körkort är ett
krav.
Din bakgrund
Vi söker främst dig som har en erfarenhet inom entreprenadbranschen. Kanske har du jobbat
som maskinist, anläggare, drivmedelstekniker eller motsvarande och känner att du vill
utvecklas genom att arbeta med arbetsledning av miljöentreprenader. Tidigare erfarenhet
från arbetsledning, miljöentreprenader/drivmedelsteknik och datorvana är meriterande men
viktigast av allt är ditt stora intresse för att arbeta med och åtgärda föroreningar i mark och
grundvatten.
Intresserad?
Kontakta Malin Pilvinge, saneringsentreprenadsansvarig i Region Nord (tel: 070-3325254, epost: malin.pilvinge@dsvm.se) om du har frågor rörande tjänsten. Ansökan ser vi gärna att
den består av CV och personligt brev med löneanspråk som skickas per e-post till Malin
snarast, dock senast den 2011-11-27.
Var inte rädd att berätta om andra kunskaper du kanske har som kan vara oss till nytta – du
kanske behärskar någon mätteknik, ritprogram, har erfarenhet av logistik, styr- regler teknik
etc.
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