
 
STARTA MARKBOLAG I KARLSTAD

Structor 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.  
Vi tror på nytänkande och engagerade medarbetare och nu 
är vår förhoppning att hitta er som vill utveckla sig själva och 
ett nytt bolag i ett starkt nätverk av fristående partnerägada 
bolag. Kan du eller ni hantverket, har drivet och vill så kan 
ni snabbt vara igång. Vårt bidrag blir stöd och rådgivning 
under start och drift samt finansiering.

Bolagen inom Structor samverkar under 
namnet Structor eller Structorgruppen. 
För dagen består gruppen av sammanlagt 
35 partnerägda specialistbolag med cirka 
500 konsulter verksamma från Lycksele i 
norr till Malmö i söder. Utöver den svenska 
gruppen finns också, sedan ett antal år, en 
fristående Structorgrupp i Norge som vid 
halvårsskiftet 2018 består av åtta bolag 
med totalt ett 80-tal medarbetare.

Vill du eller ni vara med och starta ett Structorbolag 
inom mark/VA, gata/trafik, geo och miljö i Värmland?

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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MÖJLIGHETER VILKA ÄR VIDITT ELLER ERT BIDRAG KONTAKT OCH ANSÖKAN
Vid intresse så hör av dig till  
Monica Granberg på 0706-93 64 68 
alternativt monica.granberg@structor.se 
eller Mats Texte på 0706-93 84 20 
alternativt mats.texte@structor.se.

Vi söker erfarna medarbetare som redan 
idag är uppdragsledare/projektörer/utredare 
inom gata/VA, geoteknik, trafik och miljö. 
Erfarenhet av att starta, utveckla och driva 
bolag är inte det viktiga. Det hjälper vi till 
med tills ni kan det själva. Huvudsaken är 
att du eller ni kan hantverket och gärna 
har erfarenheten av att vara konsult. Vi 
har en målsättning att starta upp bolaget 
tillsammans med dig eller er inom det 
närmaste halvåret.
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