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Miljökonsulter 
 

EnviroPlanning är ett kunskapsorienterat konsultföretag som erbjuder tjänster inom Akvatisk 

biologi, Biologisk mångfald, Miljösäkrad samhällsbyggnad och Hållbar kemikalieanvändning. 

Vår vision är att samhällets utbyggnad skall styras av ekosystemets värden och människans 

hälsa. Vi är idag ca. 25 anställda och har arbetsglädje, affärsmässighet, tydlighet och hållbara 

lösningar som kärnvärden. 

 

 

 

Företaget 
EnviroPlanning är ett växande konsultföretag och vi söker ständigt efter nya duktiga 

medarbetare. Som miljökonsult hos oss får du möjlighet att arbeta i både större och 

mindre projekt tillsammans med kolleger som är experter inom sina områden.  

Företaget är medarbetarägt och vi har idag kontor i Göteborg, Linköping, Skövde och 

Uppsala, men har uppdrag över hela landet. Vår vision är att samhällets utbyggnad 

skall styras av ekosystemets värden och människans hälsa. Vi arbetar utifrån våra 

gemensamma värderingar; affärsmässighet, arbetsglädje, kunskap, tydlighet, mångfald 

och hållbara lösningar där hänsyn tas till både ekonomin, naturen och människan.  

EnviroPlanning erbjuder experttjänster inom akvatisk biologi, biologiska och 

ekologiska tjänster, hållbar kemikalieanvändning, miljösäkrad samhällsbyggnad samt 

projektledning inom dessa områden. Många av våra uppdrag kräver olika 

kompetenser. Att samarbeta och ta hjälp av varandra är därför en självklarhet inom 

företaget och det bidrar även till utveckling och nytt lärande. Som experter värderar vi 

lärande högt i företaget och alla medarbetare ges möjlighet till utveckling inom sitt 

område. 

Allmänna krav 
Eftersom vi är ett kunskapsorienterat företag vill vi att du minst har en 

magisterexamen inom något av våra teknikområden. Vi förutsätter att du är nyfiken 

på nya arbetsuppgifter, flexibel och känner stort engagemang för arbete i grupp och 

att driva projekt framåt. Som konsult ska du vara en god kommunikatör och ha lätt för 

att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du tar egna initiativ och säljer gärna dina 

egna och andras tjänster. Körkort är ett måste. 

Ansökan 

Välkommen med din ansökan till info@enviroplanning.se. Beskriv dig själv i ett 

personligt brev och skickar det tillsammans med ditt CV. Vi intervjuar sökande 

löpande. Du kan kontakta Tony Johansson, VD, på 0705-397240, för mer information. 

Välkommen med Din ansökan! 


