
 

  

  
 

Vi söker kreativa och engagerade 
medarbetare! 

Ekologigruppen är ett medarbetarägt konsultföretag med en stark värdegrund baserad i 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi bistår med kunskap och processtöd i den 
kritiska uppgiften att få samhällsplaneringen att förhålla sig inom ekosystemens gränser 
och i relation till människors behov. 

Företaget verkar tvärvetenskapligt och är drivande i kunskaps- och metodutveckling 
inom grön samhällsplanering. Vi är 60 medarbetare; en dynamisk mix av ekologer, miljö- 
och samhällsplanerare, landskapsarkitekter, geografer och civilingenjörer. I Stockholm 
sitter vi centralt på Åsögatan på ett prunkande grönt kontor med utsikt över söders 
höjder.  

Ekologigruppens vision är att göra världen bättre genom att vara en självklar och 
dedikerad partner i den hållbara och rättvisa samhällsplaneringens alla skalnivåer från 
översiktsplan till bostadsgård. Ju tidigare vi kommer in i processen desto mer uträttar vi 
tillsammans med våra kunder. 

Landskapsarkitekt med gestaltningsinriktning 
Framtidens utmaningar med ett förändrat klimat och tätare städer innebär att vi måste 
integrera många funktioner i våra parker och grönområden. Vi skapar tillsammans med 
våra beställare morgondagens biotoper i staden. Målet med våra uppdrag är att både 
inspirera oss människor, reglera dagvattenflöden och leverera många andra kvalitativa 
ekosystemtjänster.  

I nuläget har vi många uppdrag i senare skeden där vi projekterar parker, vattenområden 
och lekplatser med fokus på ekosystemtjänster. Vi lägger stor vikt vid att skapa hållbar 
gestaltning med realistiska lösningar i hållbara material som håller över tid. 

I dag är vi 7 gestaltande landskapsarkitekter i vårt team och vi söker ytterligare en eller 
två personer. Vi är öppna för dig som har kortare eller längre erfarenhet. Vi lägger stor 
vikt vid att du passar i vårt team. 

Vi söker landskapsarkitekt till vårt Stockholms- och/eller Uppsalakontor.  

Vi söker dig som 
§ Har relevant utbildning, ex landskapsarkitekt, landskapsingenjör eller liknande.  
§ Är junior eller senior – vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet 
§ Du får gärna ha erfarenhet av- men framförallt intresse av gestaltning  
§ Har projekteringsvana och -intresse 
§ Är intresserad av dagvattenlösningar och biotopgestaltning.  
§ Gillar att jobba i team och har lätt att förmedla dina idéer och tankar i form av 

skisser 
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Vill du ansöka eller har du frågor? 
Passar du in i vår beskrivning?  Välkommen med din ansökan till Ekologigruppens 
ansökningsmail; ansokan@ekologigruppen.se  

Märk din ansökan med ”Landskapsarkitekt gestaltning”. Bifoga CV, Portfolio och 
personligt brev. Välkommen med din ansökan senast 7 januari 2019. Vi hanterar 
ansökningar och kallar till intervjuer löpande. 

Kontaktpersoner 
För annonsen ”Landskapsarkitekt med gestaltningsinriktning”:  
Eleonor Häger 08 525 201 22 
 

 


