
 

Bergteamet AB etablerades 1999 och är alltjämt ett av skandinavens största entreprenadföretag inom bergarbete under 

jord. Våra uppdrag omfattar i huvudsak schaktarbeten, bergförstärkning, ort-, ramp- och tunneldrivning samt 

raiseboring. Vi är för närvarande ca 200 anställda och omsätter ca 500 Mkr.  

Bergteamet sätter säkerheten främst  

HSEQ Manager 

Som HSEQ Manager har du ansvaret att se till att lagar och förordningar inom miljö och arbetsmiljö 

efterföljs samt ansvarar för myndighetskontakter och tillståndsansökningar.  

Som HSEQ Manager på Bergteamet AB rapporterar du direkt till VD samt deltar i ledningsgruppen. 

En viktig del av ditt arbete kommer att vara att tillsammans med vår HSEQ samordnare stötta 

platschefer och avdelningschefer samt att fånga upp förbättringsförslag och driva utvecklingsfrågor 

inom HSEQ området. 

Vem är du 

Du är drivande och arbetar aktivt med att utveckla organisation och arbetsmetoder genom att 

uppmuntra samarbete, delaktighet och kunskapsspridning. Du har ett strukturerat och 

lösningsfokuserat arbetsätt och har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du är en 

trygg, stabil person med självinsikt. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.  

Kvalifikationer 

Du har erfarenhet av HSEQ området och bör ha högskoleutbildning inom något av områdena inom 

HSEQ, t ex arbetsmiljöingenjör. Har goda kunskaper i Microsoft Office och vana att arbeta med 

datasystem. Krav på B-körkort, samt att du behärskar både engelska och svenska i tal och skrift.  

Meriterande 

• Erfarenhet och kunskap om BAS-P och BAS- U  

• Erfarenhet av att planera och hålla utbildningar inom arbetsmiljö 

• Erfarenhet av projektledning 

• Erfarenhet från gruvbranschen 

Tjänsten är på heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse. Resor förekommer i 

tjänsten. 

Skicka din ansökan märkt med HSEQ2018 med e-post till: cv@bergteamet.se 

Vi vill ha din ansökan senast 2018-03-23 

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan 

ansökningstiden har gått ut.  

Frågor angående din ansökan besvaras av Sandra Granström, 070-588 03 60, 

sandra.granstrom@bergteamet.se  

För fackliga frågor kontakta Bert-Sive Lindmark (Unionen), 0910-71 43 91, bert-

sive.lindmark@bergteamet.se 

Försäljning av annons- och rekryteringstjänster undanbedes. 
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