
 

 
Platschef miljösanering 
 
DEME Environmental Contractors (DEC) är ett dotterbolag i DEME gruppen. DEME 
står för ”Dredging, Environmental and Marine Engineering” och är en belgisk holding-
grupp med huvudkontor i Antwerpen. DEME:s årsomsättning uppgick till 1,5 Miljarder 
Euro under 2008. 
 
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 men arbetet som platschef i projekten utförs på olika orter runtom 
i Sverige. 
 
Arbetsbeskrivning 
Som platschef har du ansvaret för samordning och genomförande av 
miljösaneringsprojekt inom Sverige. Det innebär bland annat att du arbetar med 
förberedelser av projekten, kontakter med beställare och koordinering av 
underentreprenörer. Du kommer att leda det dagliga arbetet på plats i projekten och 
du fungerar som ledare för en grupp bestående av dels av egna tekniker och dels av 
underentreprenörer. 
Vem är du? 
Du är högskole- eller gymnasieingenjör och har minst 5 års erfarenhet som platschef 
inom bygg- och anläggningsarbete. Erfarenhet från arbete med miljösanering är 
meriterande. Som person är du kommunikativ, fl exibel, resultatinriktad, 
ansvarskännande, bra på att lyssna och duktig på att lösa problem på plats. Vidare 
är du en utpräglad lagspelare och en god organisatör. Goda kunskaper i svenska och 
engelska är ett krav liksom B-körkort. 
Vi erbjuder en spännande tjänst med goda utvecklingsmöjligheter och 
konkurrenskraftig lön i en snabbt växande internationell organisation. 
 
Kontaktpersoner 
Johan Nordbäck 060-7855630, 070-1916820, nordback.johan@deme.be 
Peter Van den Bossche 040-45 48 24, van.den.bossche.peter@deme.be 
 
Ansökan skickas omgående till: 
DEC NV Sverige 
Terminalgatan 8 
235 39 Vellinge 


