
STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM
SÖKER ERFAREN MILJÖSAMORDNARE 

Som miljösamordnare hos oss får du en central roll 
i vårt team av konsulter inom miljösamordning och 
verksamhetsstöd. Dina projekt är varierande och 
kräver stort ansvarstagande. Du sitter oftast själv i 
projekten men har alltid stöd och hjälp av oss andra. 
Vi har en platt organisation där det är nära mellan 
idé och beslut och där medarbetarna är med och 
utvecklar bolaget.

Våra uppdragsgivare är bland annat projektörer, 
kommuner, landsting, byggbolag och privata förvaltare 

i Stockholm. Vi erbjuder stimulerande och utvecklande 
arbetsuppgifter, vinstdelning, kompetensutveckling, 
förmånlig pensions- och sjukvårdsförsäkring, 
friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och mycket mer.

Känner du att du hör hemma hos oss? 
Maila ditt CV och ett personligt brev till: 
maria.wessberg@structor.se
Maria Wessberg, vd Structor Miljöbyrån 
Stockholm AB

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. 

STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB, Solnavägen 4, 113 65 STOCKHOLM, Telefon: +46 706-93 07 59

STRUCTOR MILJÖBYRÅN

DIN PROFIL

KONTAKT OCH ANSÖKAN
utbildning med inriktning mot miljö.                         
Det är meriterande om du arbetat med certifierings- 
system som Miljöbyggnad, LEED, BREEAM 
och CEEQUAL. Det är också positivt om du har 
kunskaper om förorenad mark, yt- och grundvatten. 
Uppdragen kan innebära att du får sitta ute hos en 
kund några dagar i veckan.

Vi söker dig som redan nu arbetar som etablerad 
konsult och har några år av miljösamordning under 
projektering- och produktionsskedena. Du bör ha 
kännedom om byggbranschen och ha en högskole-
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