
 

Att flytta gränser är att växa 

Hur långt vill du nå? 
Projektledare Miljöteknik mark 

till Hifab i Göteborg
Ditt nya jobb 

Vi söker projektledare till Hifab i Göteborg inom    Miljöteknik Miljöteknik Miljöteknik Miljöteknik markmarkmarkmark. Du får jobba 
tillsammans med erfarna medarbetare och vi ser gärna att Du tar en nyckelroll med 
ansvar från första kundkontakt till färdig rapport/utfört uppdrag och nöjd kund. Vi 
har idag flera unika projekt där vi arbetar med nya tekniker och spetskompetenser.  
Hos oss har Du möjlighet att arbeta med utmanande projekt i ett positivt 
arbetsklimat! 
 
Din blivande arbetsgivare 

Hifab är ett av Sveriges ledande projektledningsföretag inom anläggning, bygg, 
installation och miljö (inomhus och mark). Företaget grundandes 1947 och är 
rikstäckande med 15 kontor. Internationellt leder vi projekt i över 20 länder. Hifab 
har ca 350 medarbetare (i Göteborg 25 st.) och omsatte ca 425 mkr år 2010. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm. 
 
Dina kommande möjligheter 

Du får möjligheten att arbeta med många olika projekt i alla skeden. Du har alla 
möjligheter att utveckla Din kompetens i den riktning som Du önskar.  
 
Din personliga profil 

– Du är civilingenjör eller naturvetare.  
– Du har erfarenhet av konsultuppdrag inom något av följande MKB, 
miljöbedömningar, tillståndsärenden och/eller avfall/deponi samt förorenad mark 
inkl markkemi.  
– Du har jobbat i minst 8 år inom ämnesområdet.  
– Du skall ha lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift, ha god datorvana och god 
administrativförmåga.  
 
För att dela vår framgång ser vi gärna att Du är teknikintresserad, analytisk, 
innovativ, drivande och affärsinriktad. Du tar ansvar, Du syns och hörs, Du sätter 
avtryck. Har Du ett eget kontaktnät och en egen kundbas är detta givetvis 
meriterande. Intervjuer kommer att ske löpande. 
 
Din snabba ansökan 

För frågor kontakta Jenny Book Torring 010-476 60 77 (avd chef miljöteknik) eller 
skicka Ditt personliga brev med CV direkt till jenny.book-torring@hifab.se 
Sista ansökningsdag 2011-07-03. 

 


