SEKA Miljöteknik AB söker erfaren miljökonsult till Stockholm
– Vallentuna
SEKA Miljöteknik arbetar inom miljögeotekniska undersökningar, tillståndsärenden,
farligt avfall och dagvattenprodukter.
Vi söker en erfaren miljökonsult med kompetens inom förorenade områden till
kontoret i Vallentuna.
Om Tjänsten
Dina arbetsuppgifter består av miljögeotekniska undersökningar (av bland annat
mark, vatten och sediment), rapportskrivning samt kund- och myndighetskontakt.
Du kommer att samarbeta med övrig personal på företaget, men även till stor del på
egen hand. Detta gör att du ska ha god vana vid att driva projekt från början till slut,
samt kunna anpassa dig till kunders och SEKAs krav på de tjänster som du utför. Vi
ser att du har lätt för att samarbeta och att du är en handlingskraftig person.
Tjänsten kommer huvudsakligen innefatta deltagande inom följande områden:
1) Markundersökningar
Huvudsakligen förorenade områden
Projektledning med kundkontakt, myndighetskontakt, upprättande av
provtagningsplan, riskanalys, åtgärdsförslag och rapportskrivning
Provtagning och inmätning
Marksanering
Efterkontroll
2) Vattenundersökningar
Provtagning av dagvatten, ytvatten, grundvatten och sediment
Rapportskrivning, belastningsberäkningar, åtgärdsförslag
Du har stor möjlighet att påverka inriktningen på arbetet utifrån din kompetens.

Din Profil
Arbetslivserfarenhet på mer än 5 år önskas inom miljötekniska undersökningar. Ett
eget kontaktnät är meriterande.
Du ska ha relevant högskole- eller universitetsutbildning, såsom naturvetare,
ingenjör eller motsvarande.
Du har goda datorkunskaper.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av tillståndsärenden och miljökonsekvensbeskrivningar är meriterande.
Vi ser med fördel att du som söker är en positiv glädjespridande person med ett
stort intresse för vad du arbetar med.
Då tjänsten innefattar kontakt med bland annat myndigheter och utländska företag
samt omfattande rapportskrivning är det krav på flytande svenska i tal och skrift
samt baskunskaper i engelska.
Vi erbjuder en dynamisk och fri arbetsplats med glada och motiverade kollegor. Hos
oss får du goda utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med bas i Stockholm – Vallentuna, med
provanställning 6 månader.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan snarast.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.

Information om SEKA Miljöteknik AB finner du på www.sekamiljoteknik.se
Ansökan skickas per mail till ansokan@sekamiljoteknik.se

