Envima söker Miljö- och hållbarhetskonsulter
i Kalmar, Stockholm och Linköping!
Envima är miljö- och hållbarhetskonsulter med visionen att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom
hållbara affärer. För oss innebär hållbara affärer att aktivt arbeta med samtliga tre hållbarhetsperspektiv
(dvs samhälle, miljö och ekonomi) och inse att allt hänger ihop och är beroende av varandra. Genom att kombinera våra egenutvecklade webbverktyg med erfarna och kompetenta konsulter uppnår vi hållbara affärer.
Vi befinner oss i ett expansivt skede och söker nu konsulter med erfarenhet till våra kontor i Kalmar, Stockholm
och Linköping.

DINA EGENSKAPER

DINA ARBETSUPPGIFTER
Med utgångspunkt i kundernas behov levererar vi
flexibla lösningar inom våra affärsområden; revision,
ledningssystem, juridik, utbildning och kommunikation.
Rollen innebär arbetsuppgifter såsom införsäljning,
projektledning och produktutveckling av miljö- och
hållbarhetsuppdrag inom våra affärsområden.

DIN PROFIL
Vi söker dig som har erfarenhet av jobbet som miljöoch hållbarhetskonsult och som söker nya utmaningar
och vill ha en möjlighet att utvecklas och påverka i en
flexibel organisation.
•

Du har minst tre års konsulterfarenhet inom något
av våra affärsområden eller liknande

•

Du har högskoleutbildning eller likvärdigt, med
inriktning mot miljö och/eller hållbar utveckling

•

Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på
svenska och engelska

•

Erfarenhet av kodning i PHP eller redaktionellt
arbete är meriterande

VI ERBJUDER
Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och kan
erbjuda en arbetsplats med engagerade kollegor,
livliga diskussioner och en stark gemenskap. För att
möta kunders behov och framtidens utmaningar,
utvecklar vi ständigt nya produkter och tjänster. Som
konsult på Envima kan vi garantera ett intressant,
stimulerande och självständigt arbete i en växande
organisation med stora möjligheter att påverka både
sin egen och Envimas utveckling.

•

Du är strukturerad och noggrann

•

Du har förmågan att bygga långsiktiga relationer,
internt som externt

•

Du har goda betyg och vitsord från skola och
tidigare arbeten

•

Du har mycket god samarbetsförmåga och
tycker om att arbeta i team

•

Du har vilja och eget driv att utvecklas

•

Du är ansvarsfull och trivs med att driva egna
projekt

Vi ser gärna att du trivs i en utåtriktad roll, oavsett om
det rör sig om att debattera hållbarhetsfrågor inom
sociala medier eller att leda seminarier och utbildningar. Vi gillar olikhet, som bidrar till mångfald.

ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är den 20 maj 2019. Vi rekryterar dock löpande så vänta inte med att skicka in din
ansökan. Vi ser gärna att ansökan innehåller ett personligt brev, CV samt övriga handlingar relevanta för
tjänsten. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig
lämplighet.
Ansök genom att skicka ett mejl till:
anders.johansson@envima.se

KONTAKT
Kontakta Anders Johansson om du vill ha ytterligare
information om tjänsterna eller besök vår hemsida
envima.se om du vill veta mer om Envima.
Mejl: anders.johansson@envima.se
Tele: 070-624 74 97
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