Renew Consulting & Construction AB är en konsultverksamhet inom vindkraftsbranschen. Verksamheten
är en del av Mobjer Entreprenad AB som till 100 % ägs av PEAB Anläggning AB. Verksamheten startade
våren 2013 och är koncentrerad till den Nordiska marknaden med Sverige som hemmamarknad. Vi är idag
ett team på 2 medarbetare i konsultverksamheten samt 8 medarbetare i entreprenadverksamheten på
vårt kontor i Falkenberg.

Vindkraftskonsult
Vi söker dig som vill arbeta i ett mindre företag och som brinner för miljöfrågor och förnybar energi. Du
kommer arbeta som vindkraftskonsult på uppdrag av våra kunder och i samarbete med tekniska
specialister både internt och externt.
Tillståndsprövningen för vindkraft är en omfattande process enligt miljöbalken och du kommer ansvara
för att genomföra utredningar, upprätta miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och ansökan samt
rådgivning och rekommendationer. En viktig uppgift inom ramen för tillståndsprövning är
samrådsprocessen.
I detaljprojektering och etableringsfasen kommer du att ansvara för bevakning, uppföljning och hantering
av samtliga tillståndsrelaterade frågor. Miljöuppföljning på site under etableringsfasen samt hantera
samtliga tillståndsrelaterade frågor såsom eventuella samråd, dispensärenden och kontrollprogram.
Projektplanering och koordinering av vindkraftanläggningar är en stor del av vår verksamhet och du
kommer att vara delaktig vid detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag för
infrastrukturentreprenader.
Andra viktiga uppgifter är att kontinuerligt bidra till en utveckling av arbetssätt och metoder samt med
försäljning av bolagets tjänster.
Det är en fördel om du har erfarenhet av energi-/vindkraftbranschen. Du har en teknisk eller
naturvetenskaplig utbildningsbakgrund på högskolenivå inom miljö. Du har kunskaper inom gällande
miljölagstiftning inom miljöbalken och plan- och bygglagen. Vi värdesätter erfarenhet att arbeta som
konsult. Kunskaper i GIS och WindPRO och grundläggande entreprenadjuridik gärna med praktisk
tillämpning i byggprojekt ses som meriterande.
Vi erbjuder ett utvecklande, omväxlande och roligt arbete i det lilla företaget med en stor flexibilitet och
eget ansvar samtidigt som tryggheten erbjuds i det stora företaget genom PEAB som ägare. Som anställd
får man ta del av PEABs många förmåner.
Det är viktigt att du är noggrann och har lätt för att formulera dig i tal och skrift i såväl svenska som
engelska. Du är målmedveten och drivande med ett affärsmässigt förhållningssätt med kunden i fokus. Du
bör vara en strukturerad och effektiv person med stort tålamod som har lätt att kommunicera med
myndigheter och ledande personer inom stora såväl som mindre företag.
Tjänsten är heltid med placering är på vårt kontor i Falkenberg.
Välkommen in med din ansökan till Emelie Johansson emelie.johansson@renew-way.se senast den 23
mars 2018. Intervjuer kommer att ske löpande.
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