
STRUCTOR PROJEKTLEDNING MALMÖ AB 
SÖKER INITIATIVRIK PROJEKTLEDARE

Vi på Structor Projektledning Malmö är fokuserade 
på husbyggnation. Det gör att vi är inblandade i 
stora som små byggen i större delen av Skåne. 
Från spännande butiksombyggnader, via 
prestigebyggen i hotellbranschen till det enorma 
ESS-projektet utanför Lund. Vi har en mycket 
positiv utveckling och behöver nu omgående en 
initiativrik och erfaren projektledare.

Som projektledare hos oss behöver du både kunna 
visa tydligt ledarskap och ha förmåga att själv ta 
stort ansvar. Du har en ingenjörsutbildning från 
högskola, universitet eller motsvarande. Eftersom 
du har arbetat några år som projektledare vet du hur 
man budgeterar, håller ordning och reda på projekt 
och kan leverera och hålla tidplaner.

Det här är ett arbete för dig som tycker om 
variation. Du får arbeta fritt men med eget ansvar. 
Utgångspunkten är vårt fina kontor i centrala Malmö 
men du kommer vara ute mycket på byggarbetsplatser 
och hos våra kunder. Du lägger själv upp din dag 
utifrån dina uppdrag. Du är välkommen att delta med 
egna initiativ i vårt säljarbete, men om du inte känner 
dig bekväm med en säljande roll har du kollegor som 
redan ansvarar för detta.

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 PROJEKTLEDNING MALMÖ AB, Rundelsgatan 16, 211 36 MALMÖ, Telefon: +46 706-93 48 61

KOM OCH VÄX MED OSS VÅRT ERBJUDANDEBAKGRUND & ERFARENHETER KONTAKT OCH ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan direkt till mig. 

Lars Pauli, vd Structor Projektledning 
Malmö AB

lars.pauli@structor.se

Direkt/Mobil 0706-93 48 61
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