”FRAMTIDENS VATTENFÖRSÖRJNING”
– PROJEKT- OCH UTVECKLINGSSTRATEG, VA
Ecoloop driver utveckling för smartare och uthålliga försörjningssystem inom samhällsbyggnad. Det gör
vi genom att arbeta fram lösningar från forskning till praktisk tillämpning i en serie projekt och
aktiviteter. Vi erbjuder FoU-stöd, strategisk rådgivning/expertis och verksamhetsstöd. Vi har tre
affärsområden 1) Cirkulär masshantering och uppgradering av material, 2) Vattentjänster och 3)
Transporter, logistik och energi. Våra kunder är beslutsfattare inom stat, kommun och näringsliv.

Ecoloop har en unik mix av erfarenhet och kompetenser i vår grupp vilket gör att vi kan
paketera unika kunderbjudanden för att utveckla en smartare resurshantering. Vi arbetar med
många personer från kommunal förvaltning, exploatering-, bostads- och anläggningsbyggande,
drift- och underhåll, återvinning och återbruk såväl som från nationella myndigheter och
bransch-organisationer. Nu behöver vi förstärka oss med en driven konsult och söker en erfaren
Projekt- och utvecklingsstrateg, VA till vår grupp för Vattentjänster.
Erfarenhet och kompetens: Det är centralt att du har sinne för affärer och är road av att knyta
ihop aktörer. För tjänsten krävs högskole-/universitetsutbildning och flerårig adekvat erfarenhet
inom VA och/eller avfall och återvinning. Erfarenhet och kompetens inom projektledning,
processtyrning, underhållsplanering, samhällsbyggnad, VA-juridik och ekonomi är meriterande.
Arbetsuppgifter: Du kommer huvudsakligen arbeta som expert och strategisk rådgivare på
konsultbasis och i FoU-projekt. Du får en roll som projektledare och expert med ansvar för
genomförande av projekt, offerering och kundrelationer. I dina arbetsuppgifter ingår att i tidiga
skeden i samhällsbyggnadsprocessen arbeta för att utveckla hållbara VA- och avfallslösningar.
De första uppdragen kan vara projekt med fokus på framtida resurssmarta system och tekniker
för vattenförsörjning, avloppsrening och dagvattenhantering. I arbetet ingår tex förstudier i form
av riskanalyser och vägvalsutredningar, jämförelse och optimering av reningsprocesser, samt i
genomförandefas att ta fram förfrågningsunderlag och genomförandeplaner. Du kommer arbeta
med uppdrag i hela landet och resor förekommer.
Dina egenskaper: För att lyckas i rollen tror vi att du som person är drivande, nyfiken och har
ett stort engagemang. Du ska vara resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och
övergripande synsätt. Det är viktigt att du har förmågan att sätta dig in i detaljerna samtidigt
som du hela tiden har fokus på helheten. Du kommer att vara involverad och delaktig i
konsultgruppens planering och strategi där viktiga ledord är ekonomi, robusthet och cirkulära
och långsiktigt hållbara system. I rollen kan du även komma att fungera som ledare och/eller
chef.
Unikt arbetssätt: Hos oss får du ett unikt och attraktivt arbete tillsammans med ett härligt och
inspirerande gäng som driver utveckling.
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