
 

 

Dagvatten- och recipientspecialist på StormTac i Stockholm 

StormTac expanderar och satsar på internationell spridning av dagvatten- och recipientmodellen 

StormTac Web – vill du vara med på resan?  

Vill du arbeta som dagvatten- och recipientspecialist i projekt i samarbete med oss på StormTac och 

våra kunder (kommuner/VA-bolag, andra konsultföretag,  byggföretag och universitet) samt hjälpa 

oss med teknisk vidareutveckling och support på och försäljning av dagvatten- och recipientmodellen 

StormTac Web i Sverige och utomlands? 

Då är jobbet som dagvatten- och recipientspecialist hos oss på StormTac i Stockholm något för dig! 

 

Varför jobba hos oss? 

Vi erbjuder en utvecklande roll som innebär projektledning, handläggande specialist inom dagvatten- 

och recipientprojekt samt möjlighet att bidra till teknisk utveckling och försäljning av vår applikation 

StormTac Web. Vi arbetar oftast i tidiga skeden med dagvattenutredningar, men även med 

förprojektering av dagvattenanläggningar för både rening, transport och flödesutjämning.  

Du blir en del av vår grupp på nuvarande 5 personer som sitter i ett litet mysigt kontor på 

Närkesgatan 8, gatuplan vid Nytorget, Södermalm i Stockholm.  Du samarbetar med tre andra 

dagvattenspecialister och vår Webbutvecklare samt en administratör/ekonom.  

Ungefär halva tiden arbetar du som konsult med projekt och andra halvan blandat med teknisk 

support/utbildning, teknisk utveckling och försäljning av programmet StormTac Web. Fördelningen 

av tiden för olika arbetsmoment kan komma att ändras och kan anpassas efter egna önskemål och 

efter behovet, samt variera periodvis.  

Vi har kul tillsammans och ett öppet klimat på kontoret. 

Vi strävar efter att sprida StormTac Web fortsatt i Sverige där vi redan har en stor marknad, för att 

närmaste åren satsa på spridning i Finland, Norge och Danmark, och sedan gå vidare in samarbeten 

med särskilt Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Polen och andra EU-länder.  

 

Dina erfarenheter: 

Vi söker dig som har en examen inom relevant område och minst 3 års arbetserfarenhet från 

kommun/VA-bolag, konsultföretag eller byggföretag specifikt inom dagvattenprojekt och/eller 

ytvatten (recipienter för dagvatten). Det är meriterande att ha använt StormTac Web i projekt och 

att ha använt GIS-verktyg. Erfarenhet som projektledare är också meriterande, liksom det är särskilt 

meriterande att ha arbetat med dagvattenutredningar och (för)projektering av 

dagvattenanläggningar för rening och/eller flödesutjämning, helst med användning av StormTac 

Web, men annars med Mike Urban, PCSWMM eller liknande modeller. 



Vem är du? 

Du har en stor nyfikenhet av att utvecklas och utveckla metodik för föroreningsberäkningar och 

dimensionering av anläggningar med målet att förbättra kvaliteten av vattendrag, sjöar och hav samt 

minska översvämningar. Det är en fördel om du bor i Stockholmsområdet och kan komma till 

kontoret minst några dagar i veckan. Du kan prata flytande svenska.  

 

Ansökan: 

Ansökan sker löpande. När tjänsten är tillsatt tas tjänsten bort från hemsidan. 

Ansökan sker genom att maila ca 1 sida (text i mail eller bifogad fil) till undertecknad där du 

anger/beskriver: 

- din utbildning (samt ålder och bostadsort); 

- relevant arbetserfarenhet (var du arbetat, hur länge och inom vad); 

- varför du är intresserad av tjänsten; 

- när det skulle passa bäst att börja tjänsten; 

- övrigt du önskar lyfta fram.  

Varmt välkommen med din ansökan! Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via mail.  

 

Thomas Larm 
VD, StormTac 
thomas.larm@stormtac.com 
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