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Samhällsplanerare till Urban Utveckling 
Vill du arbeta med den sociala dimensionen av samhällsplanering i ett 
nyskapande kunskapsföretag? Urban Utveckling söker en 
utredare/konsult som kan bidra i företagets pågående utveckling. 

Vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa bättre livsmiljöer och socialt 
hållbara platser. Vi analyserar, utreder och utvärderar för att ge 
kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och 
processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga 
miljöer. Vi har funnits i 10 år och är för närvarande sju 
utredare/konsulter. Kontoret finns på Kungsholmen i Stockholm, men 
vi arbetar över hela landet. 

Gemensamt för oss som arbetar på Urban Utveckling är att vi vill bidra till en 
positiv samhällsutveckling och skapa bra livsmiljöer. 

VAD ERBJUDER VI? 
En plattform. Vi ser företaget som en stabil plattform för samhällsengagerade 
personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser. 

Intressanta uppdrag. På vår hemsida beskriver vi de uppdrag som vi har för 
fastighetsägare, kommuner och byggföretag. 

Ett mänskligt konsultföretag. Urban Utvecklings personalpolitik bygger på 
att alla anställda arbetar självständigt med hela processen från att forma nya 
uppdrag, till att genomföra och följa upp - utan att behöva arbeta övertid. 

Möjligheter och ansvar. Möjlighet att forma sin egen tjänst och utveckla 
verksamheten efter egna hjärtefrågor inom fältet. 

VEM SÖKER VI? 
Du är en drivande person, med minst fem års erfarenhet från 
samhällsplanerings-, fastighetsbranschen eller liknade. Du ska bidra med ny 
kunskap och egen omvärldskunskap för att i samarbete med andra utveckla 
verksamheten och företagets tjänster. 

Vi eftersträvar mångfald i företaget, och välkomnar alla med adekvat 
erfarenhet och utbildning oavsett kön eller bakgrund. 

ÄR DU INTRESSERAD? 
Känner du att vi kan vara rätt arbetsplats för dig? Och vill du vara med och 
utveckla ett växande företag? Har du frågor är du välkommen att kontakta vår 
VD Vilhelm Meyer på 0709 – 106 791. Skicka din ansökan med cv till 
vilhelm.meyer@urbanutveckling.se snarast. 
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