
Vi söker personal till fältprogrammet 2022, är det du? 

Nu är ansökan till Greensways fältprogram 2022 öppen! 

Är du intresserad av bevarandet av natur och biologisk mångfald? Vill du redan nu får 
värdefulla erfarenheter av att jobba med spännande arbetsuppgifter inom skogsbruk, 
stadsutveckling och annan exploatering? 

Sedan 2019 organiserar vi Greensways fältprogram, ett utvecklingsprogram där du får en 
möjlighet att jobba med olika uppdrag som inkluderar skogliga uppföljningar och 
naturvärdesbedömning, artspecifika inventeringar såsom fåglar, insekter och kärlväxter, samt 
naturvärdesinventeringar (NVI). Som fältprogrammare blir du en del av vårt team. Du får 
erfarenhet av det varierade arbetet i ekologikonsultbranschen med olika projekt och 
utbildningar samt planering av fältarbete. 

Konsultverksamhet inom miljöområdet är en framtidsbransch och vi växer som företag. 
Därför är det viktigt för oss att värva och meritera nya ambitiösa studenter med chans att 
rekrytera framtida medarbetare. Vi söker dig som är student med ett eller två år kvar på 
studierna eller är nyexaminerad inom jäg- och skogsmästarprogrammen, eller är utbildad 
inom ekologi, biologi, naturvård eller liknande. Programmet löper över två år med arbete 
under sommarsäsongen. 

Inför varje fältsäsong antas högst två personer till fältprogrammet. Som antagen får du 
möjlighet att återkomma nästa fältsäsong och slutföra programmet. Under andra året får du 
större ansvar, mer varierade arbetsuppgifter och ännu större delaktighet i planeringen av 
arbetet i de olika projekten. Det här är din chans att börja din karriär hos oss! 

Möjligheten att söka till Fältprogrammet 2022 är öppen 10-31 januari 2022. Skicka din 
anmälan med ett personligt brev som förklarar varför du söker till fältprogrammet samt ett CV 
till rekrytering@greensway.se. 

Kvalifikationer 

• Påbörjad eller slutförd högskoleutbildning, helst en kandidatexamen
• Erfarenhet av fältarbete
• På grund av att en stor del av arbetet är i fält är B-körkort ett krav.

Du bör vara intresserad av naturvård i både brukad natur och skyddad natur. Vi ser gärna att 
du har ett artintresse och erfarenhet av att bedöma naturvärden. Du är bekväm med 
självständigt arbete i fält, van att planera ditt arbete och duktig på att lösa de problem som 
uppstår, och är beredd att resa en hel del i jobbet. Har du tillgång till bil kan det vara 
meriterande. Är du intresserad av fältteknik, GIS eller programmering är det också 
meriterande. Du som söker bör ha max 2 somrar kvar på din utbildning eller vara nyligen 
examinerad. 
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Om Greensway 
Greensway är ett ungt och utvecklingsinriktat företag som arbetar med det vi tycker är roligast 
– miljö och natur. Vi arbetar mycket med skog och skogsbruk, men också andra frågor inom 
ekologi och biologi kopplade till exploatering och stadsplanering. Det gör vårt arbete varierat. 
Vårt huvudkontor finns på Campus Ultuna i Uppsala. 

Frågor om tjänsten besvaras av fältekolog Jake Bull, 
jake.bull@greensway.se. 

Personalfrågor kan besvaras av vårt skyddsombud Jonas Josefsson, 
jonas.josefsson@greensway.se, tel. 018-413 72 44. 
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