
Projektanställning Miljö
Är du intresserad av att driva miljöfrågor i ett marknadsledan-
de företag? Då kan vi erbjuda dig ett spännande uppdrag!

Berendsen har miljö, kvalitet och arbetsmiljö i fokus. Själv-
klara ambitioner är att producera energisnålt, följa upp och 
förbättra vår miljöprestanda, använda etiska affärsmetoder 
och ställa miljökrav på leverantörerna. Vi är kvalitetscertifie-
rade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 
och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001 med ett 
gemensamt verksamhetssystem. 

Tjänsten
Ditt arbetsområde omfattar i första hand miljöfrågor, men kan 
också handla om andra på QEHS-avdelningen förekommande 
arbetsuppgifter. 

• Du kommer arbeta med kemikaliefrågor, såsom kemika-
liesubstitution, vattenprover, avloppsvattenanalyser och 
upstreamsarbete, samt att medverka till att lägga upp 
och planera för framtida strategiska miljöfrågor inom 
verksam-heten. 

• Du kommer också att bistå vid externa kontakter med 
myndigheter, branschorganisationer och leverantörer.  
Vidare kommer du att agera som specialist och stöd till 
våra tvätterier, samt att besöka dessa vid behov. 

• Du kommer även att medverka till att utveckla och 
underhålla vårt verksamhetssystem.

Placeringsort är Malmö. Tjänsten avser heltid, projektanställ-
ning under 6 månader med möjlighet till förlängning.  

Berendsen är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa. Vi skapar mervärden för kunden genom att ta hand om hanteringen av arbetskläder, bädd- och badlinnen, hygienutrustning 
och golvvård. För att frigöra tid och pengar för kunden erbjuder vi våra produkter och tjänster i totalekonomiskt fördelaktiga hyrkoncept. Berendsen Textil Service AB ingår i Berendsen Plc, som 
är ett börsnoterat engelskt bolag. I Sverige är vi 1300 medarbetare och omsätter 2 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi har 24 anläggningar spridda över landet.

Din profil
Du har genomslagskraft i din personlighet så att du når ut 
i organisationen. Du är drivande, har ett systematiskt och 
strukturerat arbetssätt. Att du har ett stort engagemang i 
miljöfrågor ser vi som självklart. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt att du har en 
pedagogisk förmåga, ett konsultativt förhållningssätt och är 
bra på att samarbeta. 

Krav
Du har relevant högskoleutbildning och det är meriterande 
om du har erfarenhet av att praktiskt arbete med miljörelate-
rade frågor.  Du bör kunna uttrycka dig väl både muntligt och 
skriftligt på såväl svenska som engelska. B-körkort är ett krav, 
då tjänsten innebär resande till våra anläggningar runtom i 
Sverige.

Ansökan
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta 
Linda-Mari Fridström, Kvalitets- och miljösamordnare, 
040-36 80 16. 

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vi ber dig 
därför att inkomma med din ansökan så 
snart som möjligt.

Välkommen att registrera din ansökan, ett personligt brev 
och CV genom länken nedan. Din ansökan vill vi ha senast 
söndagen den 9 april.

Registrera här.

-

https://register.masterhelp.se/candidate/login/00a66e9c-75a2-4c0b-9547-68f0cec42d15

