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Erfaren planarkitekt                                            
Sista ansökningsdag 13 december 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.  

Urbanistas uppdragsgivare 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 stad-
sutveckling 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 Erfaren planarkitekt kommer du att ansvara för upprättandet av detaljplaner, program 
och förstudier åt både kommuner och privata bolag. Du kommer att ingå i affärsområdet för planering 
där du tillsammans med flera andra i företaget har en viktig roll i att utveckla verksamheten. 

Kvalifikationer 

Vi söker en Uppdragsledande planarkitekt med minst fem års arbetslivserfarenhet inom arbets-
området. Du har relevant akademisk utbildning inom området fysisk planering, arkitektur eller annan 
erfarenhet/utbildning som bedöms som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med planering i olika 
typer av projekt och skeden, och detta har gett dig en god förståelse för planeringsprocesser men även 
olika aktörers roller. Du har en god förmåga att utrycka dig på svenska och engelska, både i tal och 
skrift. Din expertkunskap inom området kommer från mångårig arbetslivserfarenhet, gärna från både 
privat och offentlig sektor.  
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Du har arbetat inom några av nedanstående områden:   

• Förstudier och utredningar i tidiga skeden 

• Upprättande av komplexa detaljplaner/program 

• Strategisk planering 

• Projektledning 

• Erfarenhet från planering av olika typer av markanvändning 

• Arbete i AutoCAD 

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. Du brinner för hållbar och attraktiv stadsutveckling där 
olika kompetenser behöver samverka för att nå målet. Du är nyfiken med ett högt och prestigelöst 
engagemang. 

Som Erfaren planarkitekt räds du inte att ta dig an komplexa uppdrag. Du tycker att det är roligt att 
jobba med olika discipliner där ni samarbetar för att nå mål, du gillar ordning och reda samt stöttar 
gärna kollegor med din kunskap. Vi söker dig som är intresserad av att jobba i ett företag där du har 
stora möjligheter att påverka ditt arbete och arbetsplatsen. Du är öppen, social och serviceinriktad 
samt gillar problemlösning och nya angreppssätt. I tjänsten krävs samarbetsförmåga, lyhördhet samt 
en god kommunikativ förmåga. Du är driven och är intresserad av att jobba självständigt och i grupp.  

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 december 2020, intervjuer görs löpande.  
 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

För mer information om tjänsten är du välkommen  
att kontakta Klara Jonsson eller André Berggren. 

 
Klara Jonsson, VD 
klara.jonsson@urbanistastad.se 

André Berggren, Planeringsarkitekt 

andre.berggren@urbanistastad.se 
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