
Vi växer och söker nu en engagerad

Projektledare
Vår vision är att få ännu fler att använda den schaktfria tekniken – vill du vara med och förverkliga detta?
Söker du en dynamisk projektledarbefattning och vill du dessutom arbeta på ett konsultföretag med synnerligen hög expert-
kunskap och gott renommé? Då har vi jobbet för dig!
Hos oss välkomnas du av engagerade och kompetenta kollegor och tillsammans kommer ni att göra stora besparingar för våra 
kunder och samtidigt bidra till samhällsnytta och miljömässig hållbarhet. Schaktfria tekniker har en stark efterfrågan på mark-
naden och vi är stolta över att vara en del i denna utveckling.
Vi erbjuder dig också ett utvecklande och varierande arbete där frihet under ansvar, delaktighet och prestigelöshet genomsyrar 
verksamheten. Vill även framhålla att vi har roligt på jobbet och att vi på olika sätt bidrar till att våra medarbetare kan ha en 
bra balans mellan arbetsliv och privatliv.

Som projektledare ansvarar du för hela processen!
Hos oss blir du en del av ett team av projektledare, projektörer, experter och underkonsulter. Oavsett typ av uppdrag ska ni 
hjälpa kunden att undersöka, planera och genomföra projekt med schaktfri teknik – och alltid med fokus på gott samarbete,
rätt teknisk lösning och hög kvalitet. Välkommen till vår hemsida för att läsa mer  om våra kunder och ta del av ett antal 
referensprojekt. 
Som projektledare har du varierande uppgifter och ansvar för projekten från början till slut:
• Anbudsskrivning och besvara förfrågningar.
• Behovs-, kostnads- och riskanalyser.
• Projektering och detaljplanering.
• Koordinering samt ansvar för intern och extern samordning.
• Byggledning och fältbesök.
• Framtagning av projektspecifik dokumentation.

Några ord om din profil och bostadsort!
Du har eftergymnasial utbildning inom relevant teknikområde. Det är optimalt om du har erfarenhet av både schaktfritt och 
projektledning, men vi är också öppna för annan bakgrund. Har du erfarenhet av schaktfritt, men inte av projektledning och 
vill utvecklas som projektledare så sök gärna. Har du erfarenhet av projektledning, projektering eller utredning inom exempelvis
el, VA eller bygg och vill utvecklas inom schaktfritt så är du också välkommen att söka.
Viktiga egenskaper för rollen är att du självgående, lösningsorienterad, strukturerad och har lätt för att skapa goda relationer.
Ditt arbetsområde är framför allt södra Sverige. Vi är flexibla för var inom detta område du är bosatt. Du tillhör Göteborgs-
kontoret där även din närmaste chef finns. I våra planer ingår att öppna fler kontor.

Vi ser fram emot att höra av dig!
Tycker du att befattningen verkar intressant och upplever att profilen passar dig så sök omgående, dock senast den 22 april. I 
denna rekrytering samarbetar vi med Camilla Hefvelin på Clienta Kompetensförsörjning. Du visar ditt intresse genom att maila 
ansökan och CV till projektledare.jlab@clienta.se. Har du frågor om tjänsten maila dem gärna till camilla.hefvelin@clienta.se så
kontaktar hon dig. 

Johan Lundberg AB är oberoende specialistkonsulter inom schaktfritt. Våra kunder
är ledningsägare, konsulter och entreprenörer samt den offentliga sektorn; exempel-
vis kommuner och Trafikverket.
Uppdragen omfattar förstudier, kalkylering, projektering och att driva projekt fram
till genomförande och driftsättning samt att stödja beställaren genom hela processen.
Vi grundades 2009 och har huvudkontor i Uppsala samt kontor i Göteborg, Herrljunga
och ett systerbolag i Åbo i Finland. Idag är vi cirka 20 medarbetare.


