
JUNIOR GATUPROJEKTÖR
TILL STRUCTOR MARK STOCKHOLM  AB

Vi är ett teknikkonsultföretag med specialistkunskap 
inom utredning, projektering och projektledning. Vi 
medverkar under projektens alla faser från tidiga 
utredningar till färdiga bygghandlingar. Vi är 25 
anställda som arbetar inom gata/mark, trafik och 
VA. Vi arbetar digitalt med Auto CAD/Civil 3D som  
främsta verktyg.

Vi har en platt organisation där det är nära mellan 
idé och beslut och där medarbetarna är med 
och utvecklar bolaget. Vi sätter individen främst              

och främjar personlig utveckling. Arbetsmiljön är 
viktig och vi strävar alltid efter att ha kul på jobbet. 

Vi erbjuder stimulerande och utvecklande 
arbetsuppgifter, vinstdelning, förmånlig pensions- 
och sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, flexibel 
arbetstid m.m.

Vårt kontor ligger i nybyggda Hagastaden                
vid Torsplan.

Vi söker en junior medarbetare som är intresserad 
av gatuprojektering. Det innebär att du under 
handledning ansvarar för utformning och konstruktion 
av mark- och gatuprojekt. 

Du är antingen nyutbildad eller har något års 
erfarenhet inom yrket. För att trivas i rollen är du 
initiativtagande, engagerad, strukturerad och som 
person är du utåtriktad och duktig på att samarbeta 
med andra. Du trivs att jobba i ett högt tempo och har 
lätt för att bygga goda relationer. Vi lägger stor vikt vid 
dina personliga egenskaper.

För frågor kring tjänsten kontakta           
vd Hans Lundin på 0704-91 78 06 eller 
skicka din ansökan med personligt brev 
och CV till hans.lundin@structor.se.

Vi undanber oss kontakt från 
mediasäljare, rekryterare och liknande.

Vi söker en junior gatuprojektör som vill vara med och forma
Stockholm i intressanta infrastrukturprojekt.

Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande 
kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. 
Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structorgruppen består idag av drygt 30 bolag med sammanlagt cirka 500 medarbetare. 
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