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Kommunikations- och hållbarhetschef Bellman Group 
Bellman Group är en anläggningskoncern som utför markförberedande arbeten med fokus på större 

infrastrukturprojekt, främst i Stockholm och Göteborg. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och växer 

kontinuerligt - och med det även vårt behov av att skapa och etablera processer för att stärka Bellman 

Groups övergripande varumärke och säkerställa en tydlig position gentemot kunder, anställda och andra 

intressenter. 

 Nu rekryterar vi en nyckelperson till vårt huvudkontor i Solna med ansvar för att vidareutveckla, strukturera 

och driva kommunikations- och hållbarhetsarbetet inom gruppen. Som Kommunikations- och 

hållbarhetschef kommer du att ingå i Bellman Groups ledningsgrupp. 

Huvudsakliga ansvarsområden 

Kommunikation 

• Utveckla, planera, driva och samordna övergripande kommunikationsaktiviteter samt ansvara för extern 

och intern kommunikation inom koncernen 

• Tydliggöra gruppidentiteten kontra de ingående bolagens egna varumärken och därigenom ge 

förutsättningar både för en sammanhållen profil och en tydlig kommunikation mot kund  

• Driva och samordna utvecklingsarbetet med koncernens hemsidor med syfte att möta externa 

intressenters krav och förväntningar 

• Löpande ansvara för att uppdatera koncernens webb, medverka till framtagande av pressmeddelanden 

samt i övrigt hantera de frågor som rör marknadskommunikation på koncernnivå 

• Medverka till framtagandet av koncernens finansiella rapportering såsom delårsrapporter och 

årsredovisning med beaktande av börsens regelverk, då Bellman Group har ett obligationslån noterat på 

Nasdaq Stockholm 

Hållbarhet 

• Utveckla, planera, driva och samordna koncernens hållbarhetsarbete tillsammans med Kvalitets- och 

miljöchefer på dotterbolagen 

• Formulera samt implementera en hållbarhetsstrategi för koncernen med tillhörande målsättningar 

• Samordna insamling, uppföljning och rapportering av hållbarhetsdata 

• Bidra i upprättande, implementering och förvaltning av miljöledningssystem 

• Stödja och utbilda verksamheten i hållbarhetsrelaterade frågor 

• Omvärldsbevaka och samverka med externa aktörer i hållbarhetsfrågor 

• Ansvara för framtagning av en årlig hållbarhetsrapport 

Erfarenhet 
Gedigen, strategisk och praktisk, erfarenhet från kommunikation och strategiskt hållbarhetsarbete (+5 ÅR) 

på koncernnivå. Ligga långt fram i kompetens kring nya kommunikationskanaler. Det är meriterande om du 

har erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen. 
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Egenskaper 
För att trivas i rollen är du en person som tycker om att arbeta självständigt. Du är en god projektledare 

med förmåga att nätverka och skapa goda relationer. Du behöver vara resultatorienterad samt 

strukturerad och organiserad. 

• Strategiskt tänk och en förmåga att se helheten 

• Intellektuell höjd och förmåga att bidra i ledningsgruppsarbetet 

• Kommunikativ förmåga / god skribent 

• Genomförare som får saker att hända 

• Våga ta beslut och stå för sina beslut, driv, energi inför sin uppgift 

• Förmåga att skapa engagemang, få andra med sig, lyhördhet 

• Etisk/moralisk kompass 

Utbildning 
Akademisk examen inom kommunikation/marknad/ekonomi. 

Språk: Svenska samt engelska flytande i tal och skrift 

 

 

 

 


