
KONSULT INOM VATTEN- OCH MILJÖOMRÅDET

Som person är du drivande och resultatorienterad. 
Vi ser gärna att du är van vid att ta egna initiativ, har 
lätt för att samarbeta med andra och samtidigt har en 
god planerings- och organisationsförmåga. En viktig 
egenskap hos dig är viljan att skaffa nya kunskaper, 
att engagera dig i uppdrag och att känna arbetsglädje. 
Du är van att arbeta självständigt och känner ett driv 
att utveckla dig själv såväl som verksamheten. 

Du har antingen relevant högskole- eller 
universitetsexamen alternativt har du samlat på dig 
motsvarande färdigheter i din yrkesroll. Vi ser gärna 
att du har arbetat inom området i minst 2 år. Det är 
viktigt att du kan kommunicera väl på svenska i tal  
och skrift.

Du får stor frihet att utveckla din roll och dina 
arbetsuppgifter som handläggare, uppdragsledare 
eller expert.

I nuläget omfattar våra uppdrag huvudsakligen: 
Hydrogeologiska utredningar, dagvattenutredningar, 
klimatutredningar, tillståndshantering och 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och arbetsmiljö. 
Vår affärsplan innefattar även utveckling inom 
områdena förorenad mark och vattenkvalitet.   
          
Våra värdeord är Ärlighet, Kvalitet och Glädje.

Vi är ett nystartat och hungrigt konsultföretag inom 
samhällsbyggnad med inriktning mot hydrogeologi, 
tillståndshantering och MKB, arbetsmiljö (BAS-P), 
kvalitets- och miljöstyrning, förorenad mark och 
vattenkvalitet. Våra kunder finns både inom privat 
och offentlig sektor. Vår företagsanda genomsyras av 
motivationen att alltid vilja bli bättre genom ständig 
utveckling av vårt arbetssätt och våra medarbetare.  
          
Varje medarbetare ska trivas och känna att de 
utvecklas till sin fulla potential, både personligt och 
yrkesmässigt. Samarbete och social trivsel är viktigt 
för oss. Vi har snabba beslutsvägar, vill vi förändra 
något så gör vi det!

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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DITT BIDRAG VÅRT ERBJUDANDEMÖJLIGHETER KONTAKT OCH ANSÖKAN
Structor Vatten & Miljö Uppsala AB,  
skicka ansökan till: karin.ripol@structor.se
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