Pressmeddelande:

Ökad efterfrågan ger vind i seglen för ekologiföretag
Efterfrågan hos konsultföretag med inriktning mot ekologi ökar stadigt.
Frågorna om hur naturen påverkas vid olika infrastruktur- och anläggningsprojekt blir allt viktigare, och det ger jobb åt biologer och ekologer i en ny
och växande bransch, ekologiföretagen. Idag omsätter de 10 största ekologiföretagen i Sverige ca 150 miljoner kr per år. Branschen har fördubblat sin
omsättning på 5-6 år och nya småföretag poppar upp som svampar ur jorden.
Ett av de ekologiföretag som växer snabbast är Enetjärn Natur. Företaget har
huvudkontor i Umeå och lokalkontor i Uppsala och Malmö och sysselsätter
idag närmare 30 konsulter. Kunderna finns inom infrastruktur, i energioch gruvbranschen och bland statliga verk och kommuner.
- När jag startade det här företaget för 13 år sedan trodde jag att vi skulle bli
ett fåmansföretag i Umeå som lever på naturinventeringar. Idag konstaterar
jag att vi skapar jobb och inkomster för många familjer på olika platser i landet
samtidigt som vi hjälper näringslivet att ta sitt miljöansvar. Så säger Anders
Enetjärn, vd och grundare för Enetjärn Natur.
Under vintern rekryterar Enetjärn Natur till alla sina tre kontor. Rekryteringarna
handlar om att få in både chefer och erfarna konsulter. De nu aktuella rekryteringarna är ett viktigt led i ambitionen att stärka företaget och att ta steg mot
nya marknader. Anders Enetjärn berättar att alla rekryteringar numera görs
i samarbete med en rekryteringskonsult.
- Vi har bl.a. rekryterat en ekonomichef till Umeå och en ny chef är på ingång
till vårt Malmö-kontor. Dessutom anställer vi vår första ingenjör, berättar
Anders Enetjärn glatt.
Under 2015 kommer Enetjärn Natur ta flera steg mot nya marknader. Närmast
till hands ligger en etablering i Norge.
- Rekryteringarna kommer att fortsätta under 2015. Vi vill vara med och påverka
samhällsutvecklingen så att man tar mer hänsyn till naturen vid exploateringar.
Och vi påverkar mer om vi blir större, avslutar Anders Enetjärn.

Vinterns nyanställda på Enetjärn Natur är:
- Mattias Johansson, ny ekonomichef, placeras vid Umeå-kontoret. Kommer
från företaget Milleteknik i Göteborg.
- Daniel Åberg, gruppledare i Malmö. Kommer från länsstyrelsen Skåne.
- Maja Hemph Westerfelt, erfaren MKB-konsult, placeras vid Uppsala-kontoret.
Kommer från företaget Seabased.
- Pontus Lundberg, erfaren konsult inom vattendragsrestaurering, placeras vid
Umeå-kontoret. Kommer från egen verksamhet.
- Tryggve Sigurdson, erfaren konsult inom MKB och infrastruktur, ingenjör, pla
ceras vid Umeå-kontoret. Kommer från konsultföretaget ÅF.
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