ECOLOOP VÄXER!
Bli vår nya projektledare – logistik, transporter och energi
Ecoloop driver utveckling för smartare och uthålligare försörjningssystem inom
samhällsbyggnad. Det gör vi genom att arbeta fram lösningar från utveckling till
praktisk tillämpning i olika projekt och aktiviteter.
Vi erbjuder FoU och processtöd samt strategisk rådgivning/expertis. Vi har tre
affärsområden 1) Cirkulär masshantering och uppgradering av material, 2)
Vattentjänster och 3) Transport, logistik och energi. Våra kunder är beslutsfattare inom
stat, kommun och näringsliv. Vår bredd av kompetens innebär att vi kan paketera unika
kunderbjudanden och smartare resurshantering åt våra kunder.
Vi behöver förstärkning och vill utöka med en driven konsult och söker därför
ytterligare en erfaren projektledare inom logistik, energi och transporter. Idag arbetar vi
med nya lösningar för exempelvis transporter kring masshantering, multimodalitet,
sjöfart transporteffektivitet, infrastrukturplanering, elektrifiering och förnybara bränslen
som möjliggör klimatomställning och resurseffektivitet. Upphandlingsfrågor och
styrmedel är en viktig del av arbetet.
Du kommer huvudsakligen att arbeta som expert och strategisk rådgivare på
konsultbasis och i utvecklingsprojekt. Din roll är projektledare med helhetsansvar, både
att vara idéspruta men också genomföra projekt. I arbetet ingår offerering,
projektansökningar samt affärsupplägg mot kund. Vi arbetar ofta i samarbetsprojekt
där hela värdekedjan samverkar för att hitta nya lösningar.
För tjänsten krävs en relevant högskole-/universitetsutbildning och flerårig adekvat
erfarenhet inom transportområdet. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat med
utvecklingsfrågor eller som konsult. Du är kommunikativ och har god
samarbetsförmåga. Erfarenhet från branschen är ett plus.
För att lyckas i rollen tror vi att du som person är drivande, nyfiken och har ett stort
engagemang för hållbarhet. Du ska vara resultatorienterad, ha affärssinne och ta
initiativ med ett strategiskt och övergripande synsätt. Du har förmågan att sätta dig in i
detaljerna samtidigt som du är systemorienterad.
Hos oss får du en unik och attraktiv roll där du själv kan vara med och påverka
inriktningen. Du kommer att arbeta tillsammans med ett härligt och inspirerande gäng
som driver utvecklingen på ett hållbart och affärsmässigt vis.

Välkommen med din ansökan/intresseanmälan snarast!
Peter Ternebring, rekrytering@confideraurval.se, 070 639 88 89.

Ecoloop AB
Ringvägen 100
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www.ecoloop.se

