MILJÖKONSULT BYGGPROJEKT HALMSTAD
Arbetsbeskrivning:
Som miljökonsult hos CA deltar du i byggprojekt, där du tillsammans med kollegor eller självständigt
som uppdragsansvarig ansvarar för att:
• Genomföra inventering av miljöstörande material i byggnader inför rivning/ombyggnation
• Utföra miljökontroll på byggarbetsplatser
Andra arbetsuppgifter som kan komma i fråga är att:
• Stödja beställare genom bevakning och samordning av miljöfrågor genom byggprocessen
• Ta fram projekt-/beställaranpassade miljöprogram, miljöplaner och miljöchecklistor samt följa upp
dessa
• Samordna miljöklassning av byggnader
Du kommer även ansvara för att hålla dig uppdaterad på regelverk inom miljöfrågor.
Kvalifikationer
Lämplig utbildningsbakgrund är ingenjör med miljökunskap alternativt kandidat- eller
magisterexamen i miljövetenskap eller likvärdigt. Vi ser gärna att du har något eller några års
relevant arbetslivserfarenhet.
Det krävs att du har B-körkort (vi har tillgång till bilpool samt möjlighet till tjänstebil finns).
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har kunskap/erfarenhet inom något av följande områden:
• Konsult inom miljö- och/eller byggrelaterade frågor
• Miljöinventering av byggnader
• Arbete från bygg- eller fastighetsbranschen
• Arbete på entreprenadsidan, t ex som rivare
• Miljökontrollant
• Miljösamordning i byggprojekt
• Erfarenhet av system för miljöklassning av byggnader, främst Miljöbyggnad
• Handläggning på miljöförvaltning av ärenden som rör byggnader och avfall, t ex vid rivning, PCBsanering eller förorenad mark
Vem är du?
För att trivas i rollen bör du vara noggrann, ordningsam, strukturerad, driven och samtidigt vara en
teamspelare.
Om CA consultadministration ab
CA bildades 1971 och är personalägt sedan 2007. Vi har kontor i fina lokaler på Mölndalsvägen i
Göteborg och på Brogatan i Halmstad. Totalt är vi ca 30 medarbetare.
Kontaktpersoner:
Helene Karlsson, Områdesansvarig Miljö
031-708 30 38
Camilla Ståhlberg, Miljökonsult på Halmstadskontoret
035-240 08 95
Du söker med CV samt personligt brev som du via e-post skickar till jobb@caconsult.se. Märk ansökan
”Miljökonsult-Halmstad”. Tjänsten kan även sökas via vår hemsida.
Sista ansökningsdag 2018-10-28. Urvalet sker löpande, så ansök så snart som möjligt.

www.caconsult.se

