
  

 
Projektledare till Käppalaförbundet, en organisation i miljöbranschen 

med viktiga investeringsprojekt i teknikens framkant 
 
 

Käppalaförbundet driver ett av Sveriges största avloppsreningsverk och söker nu en projektledare 
med inriktning VA-teknik till Projektavdelningen. Som projektledare har du ansvar för att driva 
investeringsprojekt från initieringsfasen vidare till utredning, förstudie, projektering, upphandling, 
genomförande, idrifttagning och uppföljning, vilket omfattar både tekniskt och ekonomiskt ansvar. Ditt 
arbete blir att planera och strukturera projekten, vara kravställare och upphandlare gentemot externa 
parter, både tekniska konsulter och entreprenörer. Du styr och följer upp dina upphandlade konsulter 
och entreprenörer. Under projekten arbetar du med de interna grupper som är tillsatta för att den 
tekniska lösningen ska bli så optimal som möjligt med hänsyn till kvalitet, ekonomi och tidsåtgång. I 
projekten rapporterar du till styrgruppen och VD. Projekten kan vara olika stora och ha olika 
komplexitet. Projektavdelningen ansvarar för alla projekt som drivs av Käppalaförbundet. 
 
Käppalaverket är en processindustri och många av investeringsprojekten beställs av verkets 
produktionsavdelning vilket innebär att du kommer att samarbeta mycket med Käppalaverkets hela 
organisation. 
 
Vi söker nu en projektledare som vill vara med och driva de viktiga investeringsprojekt vi har framför 
oss. Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning på minst högskolenivå i grunden, gärna med 
inriktning VA-teknik eller maskinteknik. Vi söker dig med erfarenhet från VA-branschen, gärna från 
vattenverk eller avloppsverk. Vi tror att du har ca 5 års arbetslivserfarenhet som projektledare eller 
från liknande uppgifter. Det är meriterande om du kan entreprenadjuridik, har projektledarutbildning, 
erfarenhet av upphandling enligt LOU och förhandlingsvana. Vi tycker att det är viktigt att du kan 
uttrycka dig väl i tal och skrift.  
 
Det här är rätt arbete för dig som är en självständig person. Du gillar att vara med och utforma  
uppdragen och engagerat driva projekten. Du vill vara i en organisation där man har fokus på hållbara 
lösningar i projekten, miljömedvetenhet, robusta lösningar och hög kvalitet. Du fungerar bra ihop med 
många människor i olika funktioner och du har ett brinnande intresse för tekniska lösningar och miljö.  

Vi erbjuder ett mycket omväxlande och intressant arbete i ett stabilt, fristående, kommunalförbund 
som ligger i teknikens framkant och som arbetar aktivt i olika samarbetsprojekt för att utveckla teknik 
och miljö. Käppalaförbundet har många spännande projekt på gång för att möta nya, skarpare 
reningskrav och en anslutning av flera kommuner till Käppalaverket.  

Käppalaförbundet har som uppdrag att ta hand om och rena avloppsvatten från elva kommuner 
med en avloppsvolym motsvarande ca 650 000 personer i norra och östra Storstockholm. 
Käppalaverket är ett modernt och effektivt reningsverk. Med en teknik i ständig utveckling renas 
avloppsvattnet i enlighet med gällande miljökrav. Det renade vattnet släpps sedan ut i Stockholms 
skärgård och Östersjön. Vid behandlingen av det slam som bildas vid reningen utvinns biogas som i 
huvudsak uppgraderas till fordonsgas. När slammet är färdigbehandlat används det till gödsel främst 
inom jordbruket. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete internt och externt och är certifierade enligt ISO 
14001. Vi är ca 60 anställda i en organisation med hög trivsel, låg personalomsättning och låg 
sjukfrånvaro. Vi finns vid Gåshaga på Lidingö i direkt anslutning till kollektivtrafiknätet.  

Låter det intressant är du välkommen att ringa till vår konsult på ProAstri, Yvonne Borg på telefon 
0703 36 98 88. Vill du veta mer om Käppalaförbundet kan du gå in på www.kappala.se vill du lämna 
din ansökan eller veta mer om ProAstri gå in på www.proastri.se 

Senast den 25/8 vill vi ha din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande. 

http://www.kappala.se/
http://www.proastri.se/

