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Teknik- och hållbarhetsintresserad ingenjör till
innovativt fastighetsbolag
Till Inteas hållbarhetsteam i Stockholm söker vi en driven, nyfiken och initiativtagande
person med stort intresse för ny teknik och hållbarhetsfrågor. I positionen ingår arbete
både i olika nybyggnadsprojekt och med förvaltningen av bolagets fastigheter.
Intea förvaltar och utvecklar social infrastruktur. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2022 till
18,3 miljarder kronor. Inteas hyresgäster finns främst inom kategorierna rättsväsende, högre
utbildning och sjukvård. Bolaget präglas av en entreprenöriell anda med starkt fokus på tillväxt,
hållbarhet och innovation.
Intea äger fastigheter runt om i Sverige och har lokala organisationer i Östersund, Linköping,
Kalmar, Kristianstad, Malmö, Halmstad och Vänersborg. Inom bolaget finns även en
projektportfölj om ca 184 000 kvm BTA, i olika faser runt om i landet. Intea grundades 2015 och
idag arbetar 48 medarbetare i koncernen.
Om rollen
Du kommer att tillhöra bolagets centrala hållbarhetsavdelning som ansvarar för koncernens
hållbarhetsarbete och bland annat jobba i pågående projekt. Arbetet består i att utveckla
teknikinnehållet både inom projektutveckling och i befintliga fastigheter. Kunskap och erfarenhet
av tekniska lösningar i fastigheter välkomnas. Det är viktigt att du trivs i en föränderlig miljö och
gillar att ta eget ansvar och att du vill bidra till förändring och utveckling inom
fastighetsbranschen. Möjligheten att utvecklas och växa inom bolaget är stor. Tjänsten är på
heltid.
Vem är du?
Intea söker dig som har ett genuint intresse av miljö och teknik och som vill vara med att skapa
morgondagens byggnader idag. Vi tror att du är en kreativ person vars intresse för hållbara
lösningar leder till olika förslag och idéer om hur fastigheter kan byggas och förvaltas bättre. Vi
erbjuder dig att verka i en utvecklande miljö i ett nytänkande fastighetsbolag. Du motiveras av att
vara del av ett team där varje individ gör skillnad. Stor vikt läggs på din personlighet och att du
passar in i gruppen. Det är viktigt att du som person är noggrann och ansvarstagande.
Vi söker dig som har:
•
•
•

Relevant utbildning inom teknik/miljö
Erfarenhet av teknik- och miljöfrågor
Ca två års arbetslivserfarenhet från främst fastighetsbranschen

I dina arbetsuppgifter ingår:
•
•
•
•
•

Datainhämtning
Teknikbevakning
Digitaliseringsbevakning
Miljösamordning
Hållbarhetssamordning
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Vad erbjuder Intea?
Intea erbjuder arbete i en kreativ miljö med engagerade medarbetare med olika bakgrund som
tillsammans bidrar till en härlig arbetsmiljö och utvecklande arbetsplats. Vi erbjuder en roll som
ger möjligheter till aktivt deltagande i bolagets framtida expansion med stora chanser för
personlig utveckling. Vi välkomnar alla idéer som leder till en positiv förändring, både i
förhållande till trender, beprövade metoder och samtidens utveckling. Hos Intea får du en
spännande och utmanande roll i en entreprenöriell miljö där kreativitet och affärsmässighet står i
fokus. Tjänsten är placerad i Stockholm och kräver en del resande inom Sverige.
Ansökan
Intervjuer och urval sker löpande, skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Ansökan
skickas till ansokan@intea.se.
Vid frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta Hållbarhetschef Linda Schuur på
linda.schuur@intea.se eller 0706-75 12 28

