STRUCTOR KRISTIANSTAD
SÖKER NYA MEDARBETARE
Structor Kristianstad söker nu en
TEKLA-konstruktör/projektör till vårt lagbygge.
KVALIFIKATIONER
Du är byggnadsingenjör eller har annan relevant
utbildning. Du har minst tre års erfarenhet inom
branschen och av 3D-modellering i TEKLA
(stål och eventuellt betong). Du kan hantera
modelleringsprogrammet fullt ut, inklusive
framtagande av montage- och tillverkningsritningar.
Du behöver ha en god förståelse för byggprocessen,
byggnadens stomme och att bygga med
prefabricerade element i stål och betong.

Det är en stor fördel om du har kunskap om och
eventuellt utbildning i SS-EN 1090 och Eurokoder.

STRUCTOR KRISTIANSTAD AB

KONTAKT OCH ANSÖKAN

Vi är ett gäng på sju personer som har en öppen
kommunikation i alla våra projekt och åtaganden.

Vid frågor om tjänsten, kontakta
Andreas Hansson, +46 733-98 08 40.
Ansökan skickas till:
andreas.hansson@structor.se

Som person är du en social lagspelare. Du tar tag i
Vi har spännande projekt i alla storlekar från slott till
frågeställningar och är aktiv i dialogen mot beställaren koja.
och kan ge snabb respons. Kreativitet, delaktighet och
Vi erbjuder förutom förmåner som vinstdelning,
att vara lösningsorienterad är viktigt.
sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag, även en platt
Vi ser helst att du bor i vårt geografiska närområde
organisation där individen själv kan växa efter egen
eller planerar en flytt till den samma.
förmåga och önskemål.

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 KRISTIANSTAD AB, Cardellsgatan 8, 291 31 KRISTIANSTAD, Telefon: +46 733-98 08 40

