VVS-HANDLÄGGARE TILL UMEÅ OCH
VVS-PROJEKTÖR/CAD-RITARE TILL LYCKSELE
Structor VVS-konsulter i Norr söker VVS-handläggare
till Umeå och VVS-Konstruktör/CAD-ritare till Lycksele.
KVALIFIKATIONER
God vana av projektering i AutoCad/MagiCad är
meriterande. För handläggare har du även lämplig
utbildning eller erfarenhet som handläggare.
Som person är du noggrann och lösningsorienterad,
känner stolthet i ett bra resultat och tycker om att
överträffa kundens förväntningar. Du är positiv och
utåtriktad med ett stort engagemang som växer
med ett stort eget ansvar. Du är kreativ med en god
förmåga att kommunicera dina tankegångar samtidigt
som du är lyhörd för kundens tankar och åsikter.

Du är en prestigelös lagspelare med en väl
utvecklad samarbetsförmåga och tycker att det är
stimulerande att arbeta i grupp. Du är målinriktad
med kunden i fokus.
Vi erbjuder dig intressanta uppdrag med varierande
arbetsuppgifter i ett team med trevliga medarbetare.
I vårt företag är alla delaktiga och vi har nära mellan
tanke och beslut.
Tjänsterna är tillsvidareanställning med månadslön.
Vi ser fram emot din ansökan!

STRUCTOR VVS-KONSULTER I NORR

KONTAKT OCH ANSÖKAN

Structor VVS-konsulter i Norr AB arbetar med
projektering, utredningar och besiktningar av VVSinstallationer vid ny- och ombyggnation av alla typer
av byggnader. Vi finns i Lycksele och Umeå. Vår
verksamhet präglas av nytänkande, engagerade
medarbetare och inte minst av att vi har roligt ihop. Vi
är ett företag med vinstdelning, hög delaktighet och
vi söker dig som vill vara med att utveckla oss till det
ledande företaget i regionen.

För frågor om tjänsterna kontakta vd
Kjell-Olof Nordmark på tel 0706-93 49 69
eller Maria Lundh på tel 0706-93 38 37.

Till Structor VVS-konsulter i Norr 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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