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Vi söker en person som kan leda vår skötselverk-
samhet in i nästa fas. Vi tror att du är en handlings-
kraftig Landskapsingenjör som vill driva och utveckla 
skötsel och anläggningsprojekt inom Funkia. 

Hos oss arbetar landskapsarkitekter, landskapsingen-
jörer och trädgårdsmästare i projekt som sträcker sig 
över hela kedjan från idé till anläggning och förvalt-
ning. Detta för att säkerställa högkvalitativa utemiljöer 
som vi själva är stolta över och vårt mål är att skapa 
miljöer som tillför värde för våra kunder och till plat-
sernas användare.

Du kommer att ha en nyckelroll på Funkia och 
därigenom få stor handlingsfrihet och ansvar. Din 
position kräver erfarenhet och ett starkt intresse och 
engagemang för yrket. Du kommer att arbeta nära 
ledningsgruppen.

Vi ser därför att:

• Du är orädd och gillar att driva projekt.

• Du tycker om gränsöverskridande samar-
bete, mellan arkitekter, entreprenörer och 
trädgårdsmästare.

• Du är prestigelös och drar gärna på dig arbetsbyx-
orna när det behövs.

• Du är målinriktad.

Dina arbetsuppgifter:

• Vara med och bygga upp, utveckla och på driva vår 
skötsel- och anläggningar

• Gruppansvarig med personalansvar

• Arbeta med anbud, planering, ekonomi, mm

• Arbeta med marknadsfrågor för att nå uppsatta mål

• Under vintern delta i våra övriga uppdrag och arbeta 
med projektering, skötselplaner mm

Våra kompetenskrav:

• Du är landskapsingenjör, markingenjör eller har 
motsvarande utbildning och erfarenhet.

• Du har minst 5 års yrkeserfarenhet inom skötsel 
och/eller trädgårdsanläggning samt minst 2 års 
erfarenhet av arbetsledning och personalansvar.

Tjänsten är en heltidstjänst.

Har du några frågor kring tjänsten och arbetsupp-
gifterna eller du vill att vi berättar mer om oss som 
företag så är du välkommen att kontakta Frida Wilkne 
på telefon 0709-306096.

Skicka in din ansökan med ett personligt brev, CV via 
e-post till jobba@funkia.se eller via post till Funkia AB.

Hej!


