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Vill du arbeta med naturbaserade
lösningar för klimatanpassning och
biologisk mångfald?
Ecogain är ett snabbväxande konsultföretag med fokus på biologisk mångfald och omställning
till förnyelsebar energi. Vi hjälper svenska och internationella företag till hållbara
affärsmodeller med ett medvetet fokus på biologisk mångfald och ökad klimatnytta, med ökad
affärsnytta och stärkt varumärke som följd. Ecogains styrka är att vi behärskar kundens hela
värdekedja, från strategiskt arbete på koncernledningsnivå till projektutveckling och direkta
åtgärder på land och i vattenmiljöer. För att skapa ännu mer naturnytta och affärsvärde för
våra kunder behöver vi nu utöka vårt team med en junior konsult till vårt team Nature Based
Solutions. Vi söker dig som delar vårt varför; att förena samhällets utveckling med hållbara
lösningar för natur och biologisk mångfald.

Team Nature Based Solutions
Team Nature Based Solutions utvecklar och levererar tjänster med fokus på ekosystemtjänster
och naturbaserade lösningar både inom och utanför staden Tillsammans med våra kunder

återskapar vi ekosystemfunktioner och restaurerar natur som kan leverera ekosystemtjänster,
klimatanpassningar och skapar goda förutsättningar för biologisk mångfald.
Att hjälpa kunden hitta en lösning som skapar mervärde för både kundens affär och naturen är
en stark drivkraft hos oss. Världen står inför stora utmaningar i att skydda och återskapa natur,
och all mark är värdefull. De företag med störst påverkan på naturen har också störst
möjlighet att påverka utvecklingen åt rätt håll. Därför arbetar Ecogain med de största och mest
inflytelserika företagen. Vill du vara med och ta ansvar för den utvecklingen är Ecogain rätt
ställe att vara på.
Du kommer vara del av ett tvärvetenskapligt team med nära samarbete och kompetensdelning
mellan medarbetarna. Vi jobbar även ofta i nära samarbete med våra kunder för att hitta
lösningar som passar just dem och för att integrera planer och arbetssätt i deras organisation.

Dina arbetsuppgifter
Som junior konsult hos oss får du arbeta med att identifiera de bästa lösningarna för att
etablera natur och gynna biologisk mångfald.
Du kommer att genomföra uppdrag som rör utformning och etablering av natur i städer, på
gamla industriområden och andra platser som blivit starkt påverkade av människan. Målet är
ofta att gynna biologisk mångfald, samtidigt som andra värden stärks, till exempel rekreation,
vattenrening, estetiska värden och andra ekosystemtjänster.
Typiska uppdrag kan handla om att återskapa naturskog på ett gammalt gruvområde i syfte att
gynna rennäringen, eller att anlägga en våtmark för dagvattenrening i ett parkområde i staden
som då även blir en livsmiljö för groddjur.
I din roll kommer du att ta fram planer för hur naturen kan nyetableras eller restaureras, samt
assistera i genomförande och uppföljning av åtgärder. Du kommer vara del av ett
tvärvetenskapligt team, ofta med varierande arbetsuppgifter såsom intervjuer, samråd med
intressenter, fältbesök, analys av data, kartframställning och rapportskrivning. I arbetet ingår
även metodutveckling för växtetablering och uppföljning av tidigare åtgärder för att
nyetablera natur. På sikt kommer en viktig del av ditt arbete att vara kontakter med kund, för
att processleda och ge råd om markanvändning. Du kommer även att delta i teamets
utvecklingsarbete.
Du bör ha en god kunskap om svenska ekosystem och gärna en förståelse för hur
markförhållanden och abiotiska faktorer som klimat och hydrologi påverkar växtligheten.
Kunskap om floristik och markvetenskap är meriterande. Du bör ha en god förmåga att
kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift, god analytisk förmåga samt ett
strukturerat arbetssätt.
Resultatet av ditt arbete är olika underlag för våra kunders räkning såsom rapporter, analyser
och rekommendationer. Dessa kan senare komma att ligga till grund för bl.a. MKB och
miljöprövning inför olika samhällsbyggnadsprojekt.

Dina kunskaper och kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•

Högskoleutbildning biologi, naturgeografi, miljövetare eller motsvarande relevant
utbildning
God kunskap om Sveriges naturmiljöer
God läsförståelse och god förmåga att uttrycka dig på svenska både i skrift och
muntligt
Förmåga att se helhetsperspektiv och att få olika värden att samspela
God analytisk förmåga
Beredskap att periodvis vara ute på uppdrag över hela landet och att arbeta ensam i fält
B- körkort

Övrigt meriterande
•
•
•
•
•
•
•

Intresse av att ta kundkontakter och att hitta lösningar som matchar kundens behov
Erfarenhet av att arbeta i GIS
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av att arbeta som konsult
Kunskap om ekologiska metoder
Kunskap i floristik, markvetenskap, ekosystemtjänster och klimatanpassning
Kunskap om förorenad mark och ekotoxikologi

Placering
Placering beror på var du finns. Vi har centralt placerade kontor i Umeå, Östersund,
Stockholm, Göteborg, Kalmar och Malmö. Det finns goda möjligheter att arbeta flexibelt,
från kontoret eller hemifrån.

Så här söker du tjänsten
Ansök via Ecogains karriärsida, svara på frågorna och bifoga ditt CV. Vi lägger stor vikt vid
kommunikation med våra kunder och kommer därför i rekryteringen att utvärdera hur du
uttrycker dig i din kommunikation med oss. Vi ser fram emot din ansökan.
Kommunikation gällande rekryteringen kommer främst ske via mail.
Vi har valt kanaler för vår rekrytering och undanber oss kontakter i ärendet.
Kontakt:
Sara Carlsén, Konsult
010-4059026
sara.carlsen@ecogain.se

Ansök

