Stockholm 1 juli 2020

Ser du möjligheterna att styra samhällsutvecklingen mot ökad hållbarhet genom
miljöbedömningsprocessen? Är du inte nöjd förrän ditt arbete lett till förbättrad
hållbarhet? Tänker du strategisk och gillar att jobba evidensbaserat? Då är det dig vi letar
efter!
Vi söker en erfaren projektledare inom strategisk miljöbedömning till vårt
Stockholmskontor. Vi söker dig som vill ha en drivande roll för utveckling av vår
verksamhet med miljöbedömning och som kan coacha våra juniora medarbetare.
Du kommer främst att jobba med strategisk miljöbedömning för detaljplaner, men även
för planprogram, fördjupade översiktsplaner och översiktsplaner. Det finns även goda
möjligheter att arbeta med specifik miljöbedömning för vattenverksamhet.
Våra beställare är främst kommuner och privata fastighetsutvecklare. I arbetet stöttar du
våra beställare under hela miljöbedömningsprocessen, från undersökning om betydande
miljöpåverkan och avgränsningssamråd till framtagande av MKB och hantering av
inkomna yttranden.
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Har relevant utbildning; för tjänsten kan ett brett spektrum av utbildning ses som
relevanta, exempelvis miljövetare, biolog, ingenjör, samhällsplanerare,
landskapsarkitekt eller motsvarande.
Har minst fem års erfarenhet av projektledning och författande av strategisk
miljöbedömning.
Har god kännedom om miljöbedömningsprocessen och kommunala planprocesser.
Har god kännedom om de lagskydd som kan dyka upp under arbetet med MKB,
såsom MKN för vatten, strandskydd, artskyddsförordningen, riksintressen m.fl.
Har en bred kunskapsbas kring hantering av olika miljöeffekter, men gärna har en
djupare kunskap kring gröna och blå frågor.
Ser värdet av att stötta mer juniora kollegor.

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 september.
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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 ett 60-tal medarbetare i en dynamisk mix av
ekologer, miljö- och samhällsplanerare, landskapsarkitekter, geografer och
civilingenjörer. Som ett närmsta stöd till dig projektledare inom strategiskt
miljöbedömning finns kollegor med expertkunskap om artskyddsförordningen,
naturvärden, landskapsbild, rekreativa värden, MKN vatten med flera kompetenser på
företaget. 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.

