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MALACON INFRASTRUCTURE SÖKER ERFAREN VA-PROJEKTÖR

Vill du vara med och skapa framtidens samhälle? Är du en driven VA-projektör som tycker om att
arbeta både i team och självständigt? Har du erfarenhet att hantera flera uppdrag samtidigt?
Då ska du söka tjänsten som erfaren VA-projektör hos oss.

Malacons medarbetare är vår prioritet och tillsammans utvecklar vi företaget och arbetsplatsen. Som
medarbetare hos oss kommer du givetvis att vara en viktig del i det arbetet.

OM OSS

Malacon Infrastructure är ett konsultföretag som arbetar med uppdragsledning, utformning och
projektering inom infrastruktur, framför allt med inriktning på mark-, väg- och gatuprojektering samt VA
och landskapsarkitektur. Företaget besitter kompetens och erfarenhet av varierande typer av uppdrag.
Våra projekt består av allt från arbete med tidiga utredningar, förstudier till kompletta
förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Projekten finns i både befintlig stadsmiljö och i nya
exploateringsområden, därav är vi noga med att söka efter bästa lösning för varje specifikt uppdrag
och dess förutsättningar.

Hållbarhet är ett nyckelord för oss som ingår i de tekniska lösningar vi arbetar fram, den arbetsmiljö vi
erbjuder och den professionalism vi har i våra affärer. Våra framgångsfaktorer är att ha en nära dialog
med kunden och vara transparanta i samtliga uppdrag.

Malacon är ett växande och nytänkande företag. Vår målsättning är att vara ett företag som levererar
hög kvalitet, samt erbjuder en god arbetsmiljö och vara en trivsam arbetsplats.

Vi erbjuder dig bland annat en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till teknisk
och personlig utveckling.

ANSVARSOMRÅDE

Som erfaren VA-projektör kommer du att arbeta i större och mindre uppdrag inom VA- ledningsteknik.
I de större uppdragen kommer din roll vara teknikansvarig och/eller handläggande projektör. Har du
intresse och rätt egenskaper att leda multidisciplinära uppdrag finns möjlighet till det. Det är viktigt att
kunna vara flexibel, lösningsorienterad och intresserad av att arbeta i projektens alla skeden. I rollen
ingår det att arbeta självständigt och även tillsammans med kollegor.

Dina arbetsuppgifter kan bland annat att vara:
 projektering och utredning av yttre VA, i allt från större infrastrukturprojekt till småskaliga

miljöer som mindre uppdrag för ledningsprojektering
 handlägga arbetet med projektering
 vägleda och stötta juniora kollegor
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KVALIFIKATIONER

Du är civil- eller högskoleingenjör, alternativt har annan likvärdig utbildning eller erfarenhet och har
arbetat som VA- projektör i flera år. Det är meriterande om du även har arbetat med
ledningssamordning samt har goda kunskaper i AMA Anläggning.

Du har också ansvarat för framtagande av tekniska lösningar och handledning av biträdande
projektörer samt har erfarenhet av uppdrag i både stadsmiljö och exploateringsområden.

Vi söker dig som är engagerad, initiativtagande och känner stort ansvar för ditt uppdrag. Vi ser gärna
att du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta då en stor del av arbetet genomförs i samverkan
med andra konsulter och våra kunder.

INTRESSERAD?

Välkommen att skicka din ansökan till: sara.gunstadselin@malacon.se

Vi kallar löpande till intervjuer, så skicka din ansökan så snart som möjligt.

För mer information om tjänsten, tveka inte att höra av dig till:
Sara Gunstad Selin, VD, +46 70 483 08 48, sara.gunstadselin@malacon.se


