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Beskrivning av företaget:

RGS 90 är ett miljöteknikföretag som främst arbetar med förorenad jord och grundvatten, bygg- och 
rivningsavfall samt biobränslen. Företaget är verksamt i hela Sverige via de fem regionkontoren i 
Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Örnsköldsvik. Mottagning av förorenade massor, samt 
bygg och riv avfall sker vid 15 olika anläggningar fördelade över landet. Ca 100 
saneringsentreprenader för jord och vatten utförs varje år med moderna metoder, oavsett om det är via 
in-situ direkt i marken, vattenpumpning och rening, schaktning och behandling  on-site, eller på 
anläggning. 

Till Stockholmskontoret söker vi två nya medarbetare. 

Projektledare för saneringsentreprenader 

Arbetsuppgifter: 

Planering och ledning av saneringsprojekt innefattande;  upprättande av erfordrliga 
anmälningar/ansökningar till myndigheter, kontakter med beställare, kalkylering och anbudsgivning, 
upphandling av leverantörer,  planering, samordning och ledning av arbeten på platsen samt 
uppföljning och rapportering.  

Lämplig bakgrund:

Universitet / högskoleutbildning inom relevanta områden (miljö, kemi, geologi, väg och 
vattenbyggnad e.dl.) gärna med något års erfarenheter från fältarbete inom miljögeoteknik, eller 
anläggningsarbete. 

Projektledare/säljare för jordprojekt 

Arbetsuppgifter:

Teknisk försäljning vad gäller alla företagets teknikområden (jordmottagning, bygg- och rivavfall, 
biobränslen samt saneringsentreprenader). Du bör ha intresse och fallenhet för att upprätta och vårda 
goda kundrelationer, och intresse att sätta dig in i företagets produkter och teknikområden. Tjänsten 
innebär även ansvar för ekonomi och logistiklösningar för de projekt du får beställning på. 

Lämplig bakgrund:

Några års erfarenhet från transport och anläggningssektorn, samt erfarenhet av kundrelationer. Helst 
högskoleutbildning inom relevanta områden. 
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Kontaktuppgifter etc.
Har du frågor rörande tjänsterna kontakta Jonny Bergman på telefon 070-674 92 01 eller 
jonny.bergman@dsvm.se.

Ansökningar innehållande CV och personligt brev tas endast emot per e-post till 
jonny.bergman@dsvm.se.
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