
 
 
Vi söker Teknikansvarig Miljö tillika Projektledare Miljö till Sveriges 
ledande projektledningsföretag med placering i Luleå, Umeå, Stockholm, 
Göteborg, Malmö eller Linköping 
 
Om Hifab 
Hifab är Sveriges ledande projektledningsföretag med drygt 400 anställda. Hifab är ett 
nytänkande företag men med lång erfarenhet som erbjuder projektledning och rådgivning 
globalt för en hållbar utveckling och optimering av våra kunders resurser. Vi leder för 
närvarande projekt både i Sverige och utomlands inom sektorerna bygg, anläggning, 
lokalutveckling, miljö i byggnader, energi samt miljöteknik i mark, vatten och sediment. Våra 
medarbetare är vårt varumärke och därför arbetar vi aktivt med att vara en stimulerande 
arbetsgivare som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter.  
 
Om rollen 
Vi söker nu dig som vill vara Teknikansvarig Miljö hos oss. Du kommer att fungera som 
samordnare för hela företagets verksamhet inom miljöteknik (ca 50 medarbetare) och vara 
den som driver miljöfrågor tillsammans med en styrgrupp bestående av avdelningschefer.  
Du kommer att rapportera till avdelningschefen på aktuell placeringsort. 
 
Teknikansvarig Miljö är en samlad kanal för Hifabs miljöfrågor (miljöteknik och CSR) och 
verkar bl.a. inom följande områden;  

• kompetensutveckling  
• marknadsföring och sälj 
• rekrytering 
• verksamhetsplanering 
• affärsutveckling 
• mentor 

 
Som Teknikansvarig Miljö uppskattas du arbeta med samordning och marknadsfrågor på 30 
- 50 % av en heltidstjänst. Övrig tid i projekt som seniorkonsult. 

Uppgifterna som projektledare innefattar planering, genomförande, uppföljning av de egna 
uppdragen. Du har ett stort eget ansvar att säkerställa att du har uppdrag mot kund. Ansvara 
för att ställda kvalitetsmål och miljömål uppfylls enligt företagets ledningssystem.  

Arbetet är förenat med resor och övernattningar. 

Vad vi erbjuder dig 
Stora utvecklingsmöjligheter med eget stort ansvar. Som en i teamet har du möjlighet att 
delta i många av Hifabs intressanta och spännande projekt samtidigt som du har stor 
möjlighet att styra din inriktning mot det du finner som mest intressant. Du erbjuds även 
vidareutbildning inom Hifabs projektledarskola, samt ämnesspecifika utbildningar.  
 
 
 
 



Din bakgrund 
För att trivas och kunna göra ett bra arbete tror vi att du har minst 8-10 års 
arbetslivserfarenhet inom något eller några av följande nämnda områden: förorenad mark, 
avfall och deponier, tillståndsärenden enl. MB, gruvverksamhet, täktverksamhet, miljöfarlig 
verksamhet, vattenverksamhet, hydrogeologi, riskbedömning, MKB, SKB-, och/eller CSR. 
 
Du har en gedigen säljerfarenhet och ett brett kontaktnät. Vi ser gärna att du är mer 
generalist än specialist. 

Utbildningsmässigt tror vi att du är Civilingenjör eller motsvarande med inriktning mot 
miljö. 

Personliga egenskaper 
Du skall vara affärsmässig, drivande, social, lagspelare, ödmjuk, rak och tydlig. Eftersom det 
även ingår i dina arbetsuppgifter att vara handledare för yngre ser vi att du har goda 
ledaregenskaper och ett intresse för verksamhetsutveckling. 
 
För mer information, i denna rekrytering samarbetar vi med HRM Affärsutveckling så för 
mer information är du välkommen att kontakta Rebecka Södergren på +46 8 556 088 62 
eller +46 735 20 46 74. Du kan också besöka www.hifab.se för att läsa mer om Hifab. 

För att ansöka, gå in på www.hrmab.se. Då vi genomför intervjuer löpande ser vi gärna att 
du skickar din ansökan snarast, dock senast den 27 feb 2011.   

 

http://www.hifab.se
http://www.hrmab.se

