
 

  

  
 

Stockholm 4:e november 2019 

Vi söker en kreativ och engagerad 
medarbetare inom grön- och blåplanering! 

Vi söker nu en senior grön- och blåplanerare till vårt Stockholmskontor – alternativt till 
vårt Uppsalakontor. 

Vi söker dig som inte är nöjd förrän ditt arbete lett till förbättrad hållbarhet, som tänker 
strategiskt, jobbar evidensbaserat och vill jobba i team med andra med samma mål. Du 
är intresserad av att påverka hur grön- och blåstrukturer kan samverka och utvecklas i 
planering av städer, regioner och landsbygd.  

Du kommer vara en del av ett tvärvetenskapligt team bestående av bland annat 
samhällsplanerare, landskapsarkitekter, geografer, ingenjörer och ekologer. Vi söker dig 
som kan coacha våra juniora medarbetare och tycker att det är roligt att utveckla projekt 
med gamla och nya kunder. Du ska vara intresserad av att driva utveckling av våra 
produkter och vår marknad inom grön- och blåplanering. 

Tjänsten som grön/blå-planerare innebär att du bland annat arbetar med grönplaner, 
blåplaner och ekosystemtjänstutredningar och hur du omsätter grönstrukturanalys till 
genomförande.  Du är även intresserad av att delta eller leda uppdrag inom 
klimatanpassning, hållbarhetsprogram, miljökonsekvensbeskrivningar och som 
hållbarhetscoach inom planeringsprocessen.  Våra beställare inom detta området är 
framförallt kommuner och regioner. 

Vi söker dig som 
§ Har relevant utbildning, till exempel; samhällsplanerare, landskapsarkitekt, ekolog 

eller liknande.  
§ Har fem års erfarenhet av grön eller blå stadsplanering från konsult- eller kommunal 

verksamhet 
§ Har god kännedom om kommunala planprocessen, helst i flera skalor 
§ Har erfarenhet av projektledarrollen 
§ Är bra på att kommunicera både muntligt och skriftligt till olika målgrupper 
§ Är utåtriktad och tycker att kundkontakter är roligt 
§ Tycker att det är roligt att utveckla produkter och marknader. 

Vi tänker oss att du har specialistkunskap inom minst ett av följande områden: 

§ Klimatanpassning 
§ Erfarenhet av tex kartläggning av ekosystemtjänster, grönytefaktor eller liknande 

metoder 
§ Vattenplanering, exempelvis VA-plan eller dagvattenstrategier 
§ Strukturplanering, arbete med City Lab eller liknande 
§ Planering och/eller genomförande av naturbaserade lösningar med fokus på 

biologisk mångfald 
§ Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar 
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Ansökan skickas till 
Du skickar din ansökan till vår mailadress: ansokan@ekologigruppen.se – märk ansökan 
med ”Senior planerare”. 

Rekrytering sker fortlöpande, men sista dag för ansökan är 8:e januari. 

Kontaktpersoner 
Tim Schnoor 08 - 525 201 08 
 

Om Ekologigruppen 
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 hålla sig inom ekosystemens gränser och 
med hänsyn till människors behov. 

Företaget verkar tvärvetenskapligt och är drivande i kunskaps- och metodutveckling 
inom grön samhällsplanering. Vi är 60 medarbetare i 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. Vi finns även i Lund och i Uppsala.  

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. 

 

 


