MILJÖKONSULTER SÖKES TILL
ESKILSTUNA, VÄSTERÅS OCH ÖREBRO
Vi vill ha fler kollegor som vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle.
Vi arbetar med utredningar, tillståndsfrågor och planprocesser, fungerar som beställarstöd,
specialister och projektledare. Vi arbetar både med enskilda miljöfrågor och kompletta
helhetsåtaganden, vi arbetar nära våra kunder för att utveckla deras projekt och visioner.
MÖJLIGHETER

DITT BIDRAG

VÅRT ERBJUDANDE

KONTAKT OCH ANSÖKAN

Structor Miljöteknik AB är ett konsultbolag
med ca. 20 anställda i Eskilstuna,
Västerås och Örebro.

Vi söker dig som vill jobba inom ett eller flera av
följande områden:
- Projektering/projektledning av saneringsåtgärder i
mark och/eller byggnad
- Inventering och utredning av föroreningar och farligt
avfall i byggnader
- Modellering/projektering i GIS
- Miljöbedömningar och tillstånd
- Arbetsmiljöfrågor
- Provtagning och utredning av förorenade områden
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning eller liknande
som passar för arbetsuppgiften eller fått motsvarande
kompetens via yrkeserfarenhet.

Vi erbjuder en arbetsplats på något av våra kontor
i Eskilstuna, Västerås eller Örebro. Arbetet innebär
stora utvecklingsmöjligheter och samtidigt en
förväntan om eget ansvar i arbetsuppgifterna.

Vid frågor som rör tjänsterna, kontakta
Ulrika Martell på 016-10 07 62.

Vi drivs av att föra den hållbara
samhällsutvecklingen framåt och
lägger vikt vid att initiera forskning och
utveckling inom miljöteknikbranschen.

Vi prioriterar säkerhet och kvalitet i våra uppdrag
och har därför i stor utsträckning egen utrustning
som fältinstrument, fältbilar med miljöprofil och
cyklar. Vi har en IT-miljö och rutiner som underlättar
kommunikation mellan orter och kontoren ligger på
behändigt avstånd från tågstationer för att underlätta
resande med kollektivtrafik.

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 MILJÖTEKNIK AB, Ribbingsgatan 11, 703 63 ÖREBRO, Telefon: +46 19-601 44 50 & Bruksgatan 8 B, 632 20 ESKILSTUNA, Telefon: +46 16-10 07 62
& Norra Källgatan 17, 722 11 VÄSTERÅS, Telefon: +46 21-81 44 73

Ansökan skickas senast 31 augusti till:
ulrika.martell@structor.se

