Artkunnig ekolog till Ekologigruppen
Har du kunskap och brinnande intresse för biologisk mångfald, naturvårdsarter och
naturvärdesinventeringar, och tycker det är roligt och intressant att förklara dessa
värden? Ekologigruppen har många intressanta och utmanande projekt på gång, i olika
skalor, från kommuntäckande inventeringar, till detaljerade undersökningar om specifika
artgrupper. Vi söker därför dig som är artkunnig ekolog och som vill arbeta med art- och
naturvärdesinventeringar och bli en del av Ekologigruppens kontor i Stockholm eller
Uppsala.
Vi ser fram mot din ansökan på ansokan@ekologigruppen.se. Märk den med
”Artkunnig ekolog”. Bifoga CV och personligt brev. Din ansökan vill vi ha oss tillhanda
senast 29 mars. Vi läser ansökningar löpande.

Din roll
Ekologigruppens ekologer är en viktig del av företagets stomme och tjänsteutbud, och
du kommer vara delaktig i många typer av uppdrag. Det kan vara naturinventeringar
enligt SIS metodiken, inventeringar av värdefulla träd och olika typer av artinventeringar
som inventering av grod- och kräldjur, fåglar eller kryptogamer. Du kan leda egna
mindre projekt eller ingå i uppdrag med team av biologer, miljövetare och
landskapsarkitekter. Inom Ekologigruppen finns stora möjligheter att styra arbetet till
den typ av projekt som du själv är intresserad av och vill utvecklas inom.
Du kommer även att ansvara för kontakter med befintliga och nya kunder som har
behov av företagets tjänster. Förståelse för och intresse för kundens behov, och hur det
vi producerar hjälper projektet framåt och ökar hållbarheten, är viktiga delar.

Vi söker dig som har
§

Avslutad examen från minst tre års högskole- eller universitetsstudier med inriktning
ekologi/naturvård

§

Minst 3 års yrkeserfarenhet inom området

§

Goda kunskaper om terrestra ekosystem

§

Mycket god kunskap och stort intresse för en eller flera av artgrupperna kärlväxter,
mossor, lavar, svampar, grod- och kräldjur, fåglar, insekter (främst skalbaggar eller
gaddsteklar), samt kunskap om arternas indikatorvärde i samband med
naturvärdesinventering

§

Erfarenhet av att skriva rapporter och presentera data på ett pedagogiskt sätt

§

Grundläggande GIS-kunskaper

§

Körkort för bil

Meriterande
§

Master i ekologi eller motsvarande ämne

§

Erfarenhet av skötsel och restaurering

§

Kunskap och erfarenhet av natura2000 naturtyper

§

Arbetslivserfarenhet inom naturvärdesinventering och SIS standard
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§

Konsulterfarenhet eller erfarenhet av arbete på kommun eller länsstyrelse

§

Fördjupade GIS-kunskaper

§

Erfarenhet av projektledning

§

Kunskap om juridik kring artskyddsförordningen

Om företaget
Ekologigruppen är ett medarbetarägt konsultföretag med en stark värdegrund baserad i
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 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 och i Uppsala finns vi mittemot stationen på Kungsgatan. Vårt kontor i syd
ligger i Lund.

Kontaktperson
Aina Pihlgren, aina.pihlgren@ekologigruppen.se, 08-525 20 103
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