Tengbom
Mark- och VA-ingenjör
Mål och uppdrag
Genom denna anställning vill vi fördjupa och bredda vårt tjänsteutbud kring mark, miljö och
dagvattenhantering till våra kunder. I din roll på Tengbom kommer du att ingå i Studio stadsbyggnad
och landskap bestående av ett tiotal medarbetare; arkitekter och landskapsarkitekter. Vi arbetar med
hållbar och vacker landskapsarkitektur och planering med människan i fokus. I rollen som
handläggande ansvarar du för din del i uppdraget i dialog med uppdragsansvarig och bidrar till att
projekten genomförs med mål att Tengbom är det mest attraktiva alternativet i branschen.
Affärsmässighet och eget driv är avgörande för att lyckas, då du tillsammans med dina kollegor
genomför och levererar med hög kvalité.
Vi har uppdrag inom segmenten: • Bostäder • Kontor • Utbildning • Vård och omsorg • Parker och
stadsrum • Infrastruktur Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: • Markprojektering i CAD • Tekniska beskrivningar •
Dagvattenhantering med fokus på grönblåa lösningar • Samordning och dialog med
uppdragsansvarig och övrig arbetsgrupp • Deltagande i anbudsräkning och offerter • Bistå
uppdragsansvarig i projektuppföljning och fakturering i vårt ekonomisystem Maconomy • Kalkyler
Något av följande specialområden kan även ingå i dina arbetsuppgifter: • Dagvattenutredningar •
Platsspecifika hållbarhetslösningar
Utbildning • Examen som landskapsingenjör, mark- och VA-ingenjör, civilingenjör inom väg- och
vatten eller likvärdigt.
Kompetenser och erfarenhet • Minst två års erfarenhet, av att ha arbetat inom branschen/ med
relevanta uppgifter • Intresse för grönblå systemlösningar för dagvattenhantering
Programkunskaper • CAD (gärna Civil 3d) Personliga egenskaper • Engagerad och lyhörd • Lagspelare
• Resultatinriktad och kvalitetsmedveten • Kundorienterad och affärsmässig
Om Tengbom Öresund
Öresundsregionen utvecklas och är under ständig tillväxt. Här står arkitektur- och
stadsutvecklingsfrågor högt på agendan. I Öresund har vi cirka 60 medarbetare på kontoren i Malmö
och Helsingborg inom kompetensområdena: stadsbyggnad, landskap, hus och inredning. Vi behöver
varierade kompetenser och erfarenheter för att skapa livsmiljöer som främjar mångfald och hållbar
utveckling. Därför välkomnar vi både svenska och internationella sökande.
Ort: Malmö
Kontaktperson för frågor: Ulrika Lundquist tel 040-641 31 33
Ansökningar skickas till: lilian.ahlberg@tengbom.se
Sista ansökningsdag: 2016-07-07
Läs mer på www.tengbomgruppen.se

