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”Uppdragsledare/Projektledare Järnvägsplan” 
 

till 

 
Malmö alternativt Göteborg 

www.cowi.se 
 

 

Företagsbeskrivning  
COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår 
helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, 

ekonomi och miljövetenskap och hanterar utmaningar från många olika angreppspunkter. Vi 
tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom industri, infrastruktur, byggnad & fastighet och miljö. 

 

COWI har verksamhet över hela världen, och kombinationen av global närvaro och lokala kunskaper gör 
att vi kan åta oss projekt överallt i världen – stora som små. I Sverige har COWI AB cirka 1000 
medarbetare på 12 orter. 

 

COWI är en av världens ledande konsulter inom infrastruktur och har lång erfarenhet av såväl vägar, 

järnvägar och flygplatser – som broar, tunnlar och hamnar. Vi arbetar även med tekniska 
försörjningssystem för naturgas, VA, el, kraft och värme – alltid med hänsyn till behov, funktion, 
ekonomi, säkerhet och miljö.  
 

Befattningsbeskrivning 
För att möta marknadens behov behöver vi förstärka vår specialistgrupp Stora Projekt med en 
uppdragsledare inom järnvägsplaner. Gruppen består av drygt 10 personer med kompetens inom 
uppdragsledning av större projekteringsuppdrag bl.a. seniora uppdragsledare, projekteringsledare, 
projektadministratörer och arbetsmiljöspecialister. Vi ingår i avdelningen Infrateknik med ca. 50 
medarbetare.  
  
Vår kompetens och bredd inom företaget gör att vi kan erbjuda våra kunder såväl specialister som 

totalåtaganden, vilket medför stimulerande och varierade arbetsuppgifter för våra medarbetare. Vi 
erbjuder dessutom en mycket trevlig arbetsmiljö vid Triangeln i Malmö alternativt vid Fiskhamnen i 
Göteborg.  

Arbetsuppgifter 
Du kommer att leda projekteringsuppdrag inom järnvägsplaner. I uppdragen arbetar du i team 
tillsammans med andra teknikområden. 

Önskar kompetens 

 Erfarenhet ifrån projektering av järnvägsplaner 

 Vi tror att du har ca. 10 års erfarenhet som uppdragsledare eller biträdande uppdragsledare 
inom järnvägsprojekt 

 Du är insatt i de planeringsprocesser som Trafikverket och kommuner följer 

 Du har relevant teknisk utbildning, gärna civilingenjör väg och vatten 
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 Svenska och engelska i tal och skrift  

 
 
Utvecklingsmöjlighet Utveckla processen för COWI:s projektledning av järnvägs- och vägplaner 
 

 
Krav 
Utbildning:  Relevant högskole- eller universitetsutbildning 
 

Kunskaper/färdigheter: Ca 10 års erfarenhet av arbete med Järnvägsplan 
  

Erfarenhet ifrån ca. 3 projekt järnvägsplaner i rollen som teknikansvarig, 
UL, projekteringsledare eller motsvarande 
 
Körkort B 

 
Engelska i tal och skrift 
 

Urvalet sker löpande och din ansökan sänder du till anders.stegersjo@mpmalmo.com För ytterligare 
information är du välkommen att kontakta Anders Stegersjö på 0704-280265 
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