ERFAREN BYGGNADSKONSTRUKTÖR
TILL FALUN/MORA
Vi söker en erfaren byggnadskonstruktör som är självgående
och kan hantera egna uppdrag från start till mål.
KVALIFIKATIONER

STRUCTOR BYGGTEKNIK DALARNA AB

GEMENSKAP OCH LAGANDA

KONTAKT OCH ANSÖKAN

Du är civil- eller byggnadsingenjör. Du har 5-10 års
erfarenhet där egna uppdrag hanteras avseende
projektadministration och beräkningar. Modellering är
en merit men inget krav.

Vi är ett gäng på 11 personer förelade på två kontor
i Falun och Mora, vi har en öppen kommunikation i
alla våra projekt och åtaganden. Våra projekt finns
geografiskt över hela Dalarna med omnejd och vi har
större projekt i Mälardalen och Stockholm.

Den platta organisation som Structor står för innebär
för vår verksamhet att alla är med och påverkar. Det
bidrar till den gemenskap som finns på kontoret.

Skicka din ansökan till:
kristina.hansen@structordala.se

Som person är du social, en lagspelare och en god
allmänkonstruktör. Du tar tag i frågeställningar och är
aktiv i dialogen mot kund och kan ge snabb respons.
Kreativitet och delaktighet är andra viktiga ledstjärnor.
Vi ser primärt att du bor inom vårt geografiska
närområde eller har planer på en flytta hit.

Vi erbjuder även en platt organisation där individen
själv kan växa efter egen förmåga och önskemål. Du
får vara med och påverka och utveckla bolaget i den
riktning du tycker är relevant. Vi erbjuder vinstdelning,
förmånliga försäkringar och friskvårdsbidrag.

Vi anser att gemenskap och kompetens är
grundstenarna för en välmående arbetsplats.
Till Structor Byggteknik Dalarna 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.
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