
Miljönätverket Sjuhärad (7miljö) söker dig som vill jobba 
som hållbarhets- och kvalitetssamordnare

Nätverket 7miljö består av fem kommunala bostadsbolag, STUBO, FRIBO, Bollebo,  
Tranemo Bostäder & Vårgårda Bostäder. 7miljö har sedan 1998 drivit samarbetsprojekt och arbetar idag med 
utveckling för att stärka de fem bolagen när det gäller att möta utmaningar och möjligheter som är kopplade till 
kvalitets- och hållbarhetsmål. De fem bolagen är alla certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001 och 
vi har i stora delar ett gemensamt verksamhetsledningssystem. Vårt mål är att vi skall ligga i framkant när det 
gäller hållbarhet både inom ramen för vårt uppdrag och i den egna verksamheten, samtidigt som vi lever upp  
till kvalitetskraven.  

Nu söker vi dig som har stort intresse för hållbarhet- och kvalitetsfrågor. 
Som Hållbarhets- och kvalitetssamordnare kommer du att ha huvudansvaret för planering, 
ledning och genomförande av hållbarhets- och kvalitetsarbetet inom de fem bolagen i nätverket. 
Det är därför viktigt att du drivs av att vilja utveckla och driva både projekt och processer framåt. 

Vi tror att du har en högskoleutbildning inom relevant område alternativt gymnasieutbildning 
kombinerad med lång erfarenhet och dokumenterade vidareutbildningar.
Du måste ha goda kunskaper i kvalitets-och miljöledningsarbete, samt miljöstandarden ISO 14001 
och relevanta lagstiftningar. 

Som samordnare har du en ledande roll. Du bör därför ha förmågan att skapa delaktighet och  
sätta förutsättningar för utveckling av uppsatta mål. 

Vi erbjuder flexibilitet, trivsam arbetsmiljö och arbetsuppgifter du själv kan vara med att utveckla. 

Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning.
Placering: Det geografiska arbetsområdet är inom nätverkets fem kommuner. 
Krav: Eftersom tjänsten innebär resor mellan de olika bolagen är körkort (B) och tillgång till egen bil 
ett grundkrav. 
För frågor: Erica Waller, VD på STUBO. Mail; erica.waller@stubo.se, Tel; 0321 – 53 16 52
Sista ansökningsdag: 2018 - 11 - 05
Ansökan: Ansökan innehållande CV och personligt brev mailas till erica.waller@stubo.se

Välkommen till oss!

Läs mer och hitta oss på www.7miljo.se 
Bolagens hemsidor: www.stubo.se, www.tranemobostader.se, www.bollebo.se, 
www.vargardabostader.se, www.fribo.nu


