
 

Ingenjör Kvalitet och miljökontroll 

DEME Environmental Contractors (DEC) är ett dotterbolag i DEME gruppen. DEME står för ”Dredging, 

Environmental and Marine Engineering” och är en belgisk holdinggrupp med huvudkontor i Antwerpen. 

DEME:s årsomsättning uppgick till 1,4 Miljarder Euro under 2009.  

DEC har lång erfarenhet som entreprenör inom miljöområdet. Företaget utvecklar lämpliga lösningar för 

både storskaliga och småskaliga saneringsprojekt med specialicering inom mark, vatten-och 

sedimentbehandling, omfattande markåtervinning, marin konstruktion, återvinningsteknologi, täckning och 

sanering av deponi och förädling av så kallade brownfields. Mer information finns på 

http://www.decnv.com och http://www.deme.be. För närvarande utför DEC storskaliga saneringsprojekt åt 

svenska kommuner samt privata uppdragsgivare. DEC har idag huvudkontor för den skandinaviska 

verksamheten i Malmö samt ett regionkontor i Sundsvall. Tjänsten är baserad vid Sundsvallskontoret eller 

Malmö kontoret men arbetet utförs på olika orter runtom i Sverige.  

Arbetsbeskrivning  

 

Tillsammans med dina kollegor arbetar du på projektplats och är ansvarig för att förbereda, genomföra 
och granska projektets Kvalitetsledningssystem. Under anbudsfasen och under genomförande av 
entreprenaden granskar du kontraktet för att identifiera eventuella särskilda krav och ge råd till berörda 
avdelningar och projektplatsen. Du bestämmer och fastställer kvalitetsmål, du förbereder och genomför 
projektets kvalitetsplan och efterföljande kvalitetssäkring och -kontroll rutiner. 

Du genomför interna revisioner och uppföljning med god dokumentation och korrigerande åtgärder. Du 
stimulerar kvalitetstänkande och -konsekvenser hos alla medarbetare och du strävar efter ständiga 
förbättringar av de genomförda kvalitetsledningssystemen. 

Under genomförandefasen av ett projekt skapar du ett QA/QC_Miljö system för att hantera  projektens 
kontraktuella krav. 

Du kommer också att utföra föroreningsundersökningar, jordklassificering och miljökontroll enligt en 
projektspecifik miljökontrollplan.  

  

Vem är du?  

 

• Du har universitetsexamen inom relevant ingenjörsområde, eller motsvarande.  

• Du har genomgått utbildning för 9001 Internrevisor och har relevant arbetserfarenhet som QAQC 
Ingenjör inom något av följande områden: marin/kemi/industri/anläggning/miljö. 

• Du har utbildning i och erfarenhet av miljöprovtagning och analys av jord, sediment och vatten. 

• Du kan arbeta självständigt samtidigt som du också arbetar väl tillsammans med andra. Du är 
beredd att arbeta på avlägsna platser.  

• Du är mycket bra på att kommunicera.  

• Du behärskar svenska och engelska flytande i såväl tal som skrift.  



Du är beredd att huvudsakligen arbeta i fält, och till viss del vid vårt huvudkontor.    

 

Kontaktpersoner  

 
Johan Nordbäck 060-7855630, 070-1916820, nordback.johan@deme.be  

Peter Van den Bossche 040-45 48 24, 0702 08 4997 van.den.bossche.peter@deme.be  

Ansökan skickas omgående till: DEC NV Sverige Terminalgatan 8, 235 39 Vellinge  


