Ekologigruppen är medarbetarägt konsultföretag som erbjuder kvalificerade och
värdeskapande konsulttjänster inom samhällsplanering, naturvård och
landskapsarkitektur till alla som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vi är cirka
60 engagerade konsulter med en blandning av ekologer, landskapsarkitekter och
samhällsplanerare. Ekologigruppen har huvudkontor på Södermalm i Stockholm och
lokalkontor i Uppsala, Malmö och Landskrona. Tjänstgöringsort för denna tjänst är
Stockholm. Tjänsten avser en projektanställning på heltid med önskat tillträde december
2018 till och med februari 2020.

Vi söker dig som är nyutexaminerad GIS-analytiker, eller har ett par års erfarenhet från
arbetslivet. Du får gärna ha kunskaper i biologi eller annan naturvetenskap, då arbetet
innefattar både GIS-analys med fokus på ekologi och samhällsplanering, samt
handläggande i olika uppdrag inom Ekologigruppens övriga verksamhet.
Du kommer att arbeta brett med olika typer av GIS-analyser, till exempel
nätverksanalyser och analyser av höjddata.
I tjänsten ingår även arbetsuppgifter som vegetationskartering, kartläggning av
ekosystemtjänster och kartframställning efter kunders önskemål och behov. En viktig
del i arbetet är att självständigt kunna inhämta, bedöma och analysera olika typer av
underlagsdata i olika format och presentera dem på ett pedagogiskt sätt.
Ekologigruppen arbetar på alla planeringsnivåer; lokalt, kommunalt, regionalt och
nationellt/EU-nivå. Många uppdrag handlar om att ta fram olika planeringsunderlag för
kommuner, till exempel grönplaner och planer för vattenmiljön. I detta arbete är GIS en
central del.
Arbetet innebär stor frihet och ansvar med stor möjlighet att själv styra inriktningen på
arbetet och ta in intressanta uppdrag. Det är viktigt att ha fokus på kundens behov, samt
ha ett intresse för naturvård och samhällsplanering.
Tjänsten kan utformas olika beroende på din kompetensprofil, och arbetet skulle även
kunna innebära fältarbete eller arbete med databaser.

▪
▪
▪

Avslutad examen från minst tre års högskole-/universitetsstudier, gärna med
naturvetenskaplig- eller GIS-inriktning
Goda kunskaper i ArcGIS, inkl olika typer av analyser
Erfarenhet av rapportskrivning samt kartlayout

▪
▪

God problemlösningsförmåga
God förmåga att arbeta i grupp

▪
▪
▪

Ta initiativ och kunna arbeta utåtriktat
Bra på planering och samordning
God förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt i tal och skrift

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kunskaper i andra GIS-program som till exempel QGIS, ERDAS, ENVI etc.
Erfarenhet av flygbildstolkning i stereobilder i digital miljö
Erfarenhet av analyser av LIDAR-data i GIS
Erfarenhet av fjärranalys i GIS
Erfarenhet av hydrologisk modellering och analys i GIS
Kunskap om tillgängliga dataunderlag på nationell nivå, gärna kopplade till naturvård
Kunskaper i databashantering
Kunskap och erfarenhet av arter och naturtyper
Konsulterfarenhet eller erfarenhet från myndighetsarbete
B-körkort

Vi ser fram mot din ansökan på ansokan@ekologigruppen.se. Märk den med ”GISanalytiker”. Bifoga CV och personligt brev. Välkommen med din ansökan senast 7
Januari 2019. Vi hanterar ansökningar och kallar till intervjuer löpande.

