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Uppdragsledare inom mobilitet                                            
Sista ansökningsdag 13 november 2020 

Ansökan skickas till jobb@urbanistastad.se 

 
Var med och forma framtidens stad med oss 

Urbanista Stad AB är ett växande konsultföretag med sex medarbetare och kontor i Göteborg. Vi 
arbetar med planering, mobilitet och processledning inom stadsutveckling. Urbanista är delägt av det 
holländska konsultföretaget Goudappel Coffeng som har cirka 250 anställda. Goudappel är ledande 
inom mobilitet och urban utveckling i Nederländerna. Det nära samarbetet mellan företagen innebär 
en ömsesidig källa till inspiration och innovation. Vi utbyter goda exempel, analysmetoder och 
arbetssätt vilket kommer både våra kunder och anställda till gagn. 

Urbanistas uppdragsgivare idag är kommunala bolag, förvaltningar och privata aktörer i Göteborgs-
området.  Vi eftersträvar hållbara, långsiktiga lösningar i våra uppdrag.  Ett av Urbanistas ledord är 
”tillsammans”. Tillsammans med våra kunder skapar vi urban livskvalitet, genom att förena 
stadsutveckling och mobilitet. Genom att använda våra färdigheter inom ledarskap och 
projektstyrning, leder och coachar vi varandra och våra kunder genom den komplexa stadsutvecklings-
processen. Vi bjuder in, lyssnar och tar ansvar för varandra och för resultatet. 
 
I rollen som Uppdragsledare inom mobilitet kommer du att arbeta med hållbara mobilitetslösningar. 
Du kan komma att arbeta både i tidiga skeden såsom i förstudier eller detaljplaner, och i senare skeden, 
exempelvis hantering av mobilitet under byggtid. 
 
Du kommer också möta relaterade aktuella frågor samhällsbyggnadsområdet, även om dessa inte 
ingår i ditt expertområde. Exempel på sådana frågor är: Kvantitativa analysverktyg, intelligenta 
trafikledningssystem, beteendevetenskap kopplat till mobilitet, utformning av stadsmiljöer i tidiga och 
sena skeden, principer för prissättning, digitalisering och AI. 
 
Du kommer, tillsammans med en kollega som ansvarar för vårt internationella samarbete, att arbeta 
nära vår delägare Goudappel. Därför är det bra om du förutom flytande svenska också behärskar 
engelska i tal och skrift. 

Kvalifikationer 

I rollen som Uppdragsledare inom mobilitet krävs mångårig arbetslivserfarenhet från liknande tjänst.  
Du har erfarenhet av analys eller utredning och projekt- eller uppdragsledning inom mobilitets-
området, helst med sammantaget minst åtta års erfarenhet. Vi ser att du har en relevant utbildning 
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inom teknik eller humaniora, motsvarande nivån av högskoleingenjör/civilingenjör/arkitekt, 
alternativt längre arbetslivserfarenhet inom området.  
 
Du har erfarenhet av att arbeta med mobilitetsfrågor i olika typer av projekt, och detta har gett dig en 
god förståelse för hur mobilitet, stadsutveckling och planering hänger ihop. Du kan förklara och 
kontextualisera mobilitetsfrågorna i en helhet, och du delar vår uppfattning om att ”rummet” och 
”resan” i staden är lika viktiga för att skapa långsiktigt hållbara lösningar.  
 
Vi ser gärna att du har ett etablerat nätverk inom området i Göteborgsregionen. Erfarenhet från både 
privat och offentlig sektor är ett plus. Du har en god förmåga att utrycka dig i svenska och engelska, 
både tal och skrift. Om du har fallenhet för affärsutveckling – att identifiera och utforma tjänster samt 
anpassa dessa till marknaden – så är det ett plus. 

Personliga egenskaper 

För att trivas och lyckas i den här rollen så tror vi att du är en person som gillar att omvärldsbevaka 
och har lätt att etablera relationer med andra. Som Uppdragsledare inom mobilitet räds du inte att ta 
dig an komplexa uppdrag. Du är öppen, social och serviceinriktad samt gillar problemlösning och nya 
angreppssätt. I tjänsten krävs samarbetsförmåga, lyhördhet samt en god kommunikativ förmåga. I 
rollen krävs en god förmåga att leda både sitt eget projekt och teamet. Du klarar av att leverera 
affärsmässigt på en hög nivå samtidigt som du fokuserar på teamets välmående. Din personliga 
ambition linjerar med att det i rollen finns möjlighet att vara med och påverka både din egen tjänst 
och bolagets utveckling. 
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kontor i centrala Göteborg.  
 
Vi emotser ansökan med CV och personligt brev som du skickar till jobb@urbanistastad.se.    
Sista ansökningsdag är den 13 november 2020, intervjuer görs löpande.  
 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

För mer information om tjänsten är du välkommen  
att kontakta Klara Jonsson eller Catharina Migell. 

 
Klara Jonsson, VD 
klara.jonsson@urbanistastad.se 

Catharina Migell, Kontorschef                                                                     
catharina.migell@urbanistastad.se 
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