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Projektledare för saneringsentreprenader till kontoret i Göteborg 
 
Om RGS 90 
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 
avfall sker vid ett 15-tal olika anläggningar fördelade över landet. Ca 100 sanerings-
entreprenader 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. 
 
I Göteborg är vi inne i en kraftig expansionsfas. Vi har en ny, stor, anläggning på gång som vi 
hoppas kunna börja bygga i vår parallellt med en ökad verksamhet inom miljöentreprenader. 
Vi är idag 7 medarbetare i Göteborg och räknar med att behöva nyanställa 5-6 personer det 
närmaste året. 
 
Om tjänsten 
Tjänsten är en tillsvidaretjänst (med 6 mån provanställning) på heltid. Dina arbetsuppgifter 
kommer att bestå av planering och ledning av saneringsprojekt innefattande; upprättande av 
anmälningar/ansökningar till myndigheter, kontakter med beställare, kalkylering och 
anbudsgivning, upphandling av leverantörer, planering, samordning och ledning av arbeten på 
platsen samt efterföljande uppföljning och rapportering. Din roll är helt enkelt att driva 
projekt från anbud till slutrapport. Eftersom vi är en relativt liten arbetsplats stöttar vi givetvis 
varandra i våra olika arbetsuppgifter vilket kan medföra att du till och från även kan komma 
att få rycka in även på andra uppgifter (tekniskt säljstöd, planering av behandling på 
anläggningar, miljöprovtagningar etc.). 
 
Du kommer inledningsvis att gå jämte en erfaren projektledare och efterhand få ha hand om 
egna projekt. Du har goda möjligheter till handledning av flera erfarna och kunniga 
medarbetare. Arbetet innebär en del resor, men du kommer att tillbringa huvuddelen av din tid 
i Göteborg och Västsverige. Du är ofta bilburen varför körkort är ett krav. 
 
Din bakgrund 
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen inom miljö, kemi, geologi, väg- och vatten 
eller motsvarande. Vi ser gärna att du har något års erfarenhet från fältarbete inom 
miljögeoteknik eller anläggningsarbete. Vi söker dig som både behärskar rapportskrivning 
och kontorsarbete, men lika lätt slänger på dig varseljackan och går ut i fält. 
 
Intresserad? 
Kontakta gärna Niklas Ander, regionchef (tel. 0768-448803, e-post niklas.ander@dsvm.se) 
eller Helena Hinrichsen, saneringsentreprenadsansvarig i Väst (tel. 0768-448800, e-post 
helena.hinrichsen@dsvm.se) om du har frågor rörande tjänsten. Ansökan ser vi gärna att den 
består av CV och personligt brev som skickas per e-post till Niklas senast den 2011-02-20. 
Var inte rädd att berätta om andra kunskaper du kanske har som kan vara oss till nytta – du 
kanske behärskar GIS, AutoCad, har erfarenhet av logistik etc. 


