VI SÖKER JUNIOR EXPERT INOM VATTEN
Ecoloop driver utveckling för smartare och mer uthålliga försörjningssystem för material, vatten och
energi inom samhällsbyggnad. Det gör vi genom att arbeta fram lösningar från forskning till praktisk
tillämpning. 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 samt
akademi.

Är du ny på arbetsmarknaden och vill arbeta med utveckling inom vatten? Välkommen att söka
tjänst som junior expert hos Ecoloop!
Erfarenhet och kompetens: Du är nyligen examinerad och har eventuellt jobbat några år i en
verksamhet med fokus på vatten, miljö och hållbarhetsfrågor. Du är förstås van och nyfiken på
att arbeta med digitala stöd och verktyg. Det är värdefullt om du engagerat dig i föreningsliv
eller liknande och ser fram emot att få bygga relationer och nätverk som en naturlig del av ditt
arbete.
Vi vill att du har en akademisk utbildning inriktad på vatten, miljö och hållbarhet. Har du
intresserat dig och fördjupat dig inom något område är det meriterande vare sig det handlar om
generell systemkompetens eller djup sakkompetens.
Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta som junior expert och vara stöd till våra seniorer och
kunder. Din roll blir som projektledare och handläggare. Du kommer att medverka i forskningsoch utvecklingsprojekt, konsultuppdrag och marknadsföring och försäljning. Primärt kommer
du understödja och komplettera vår portfölj ”Vattentjänster” och också ha möjlighet att arbeta
inom våra andra områden, till exempel cirkulära material, transporter och logistik samt mat.
Typiska arbetsuppgifter är analyser, utredningar och kommunikativa aktiviteter kopplade till
framtidens robusta vatten- och avloppssystem:
•
•
•
•
•

Källsorterande avloppssystem i stad och landsbygd
Återvinning av vatten som till exempel avloppsvatten och dagvatten
Effektiva system och teknik för försörjning av dricksvatten
Smarta digitala lösningar för vatten- och avfall
Offentlig styrning och organisation.

Dina egenskaper: För att lyckas i rollen tror vi att du som person är nyfiken och har ett stort
engagemang samt är resultatorienterad och initiativtagande. Det är viktigt att du kan sätta dig in
i detaljerna samtidigt som du håller fokus på helheten. Du kommer att vara delaktig i gruppens
planering och strategi där viktiga ledord är ekonomi, robusthet och cirkulära och långsiktigt
hållbara system.
Unikt arbetssätt: Vill du vara med och driva utveckling för ett hållbart samhälle med ett unikt
arbetssätt och ett mycket kompetent gäng, här är chansen och vara med oss i nästa fas!

Välkommen med din ansökan/intresseanmälan, senast den 5 juni 2022
Bo Svedberg, VD, 0730-300 410, bo.svedberg@ecoloop.se
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