HYDROGEOLOG MILJÖKONSULT MED FOKUS PÅ VATTEN
MÖJLIGHETER
Vi är ett teknik-konsultbolag med kontor i Kalmar,
Linköping, Västervik och Emmaboda.

Vi sätter individen främst, hos oss får du en
central och utvecklande roll.

Vi arbetar som projektledare, experter,
handläggare och med fältarbeten huvudsakligen
i uppdrag med grund- yt- och dagvatten,
förorenad jord/byggnader/vatten/sediment och
avfallsanläggningar.

Nu söker vi dig som vill arbeta med vatten som
hydrogeolog. Arbetet består i att undersökningar
av mark, yt- och grundvatten, göra vattentäkter
t.ex. på Öland, undersöka spridningen av
föroreningar i vatten eller göra dagvattenlösning
och mycket annat.

Vi har en platt organisation med korta
beslutsvägar, alla är med och utvecklar
uppdragen och bolaget.

DIN PROFIL

KONTAKT OCH ANSÖKAN

Vi söker dig som har en master, är civilingenjör
eller motsvarande, med fördjupade kunskaper i
geovetenskap och vattentransport.

Maila ditt CV och ett personligt brev till
lars.blomgren@structor.se

Hos oss får du tillfälle att tillämpa dina kunskaper
om svensk jord- och berggeologi. Ditt intresse för
vattnets väg genom naturen och bebyggelse kan
hitta en praktisk tillämpning. Hos oss får du arbetet
med praktiska fältarbete, bearbeta, tolka och beräkna
för att lösa problem som oftast omsätts till verkliga
åtgärder och leder till förändringar i samhället.

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 MILJÖ ÖST AB, Postgatan 2, 392 33 KALMAR, Telefon: +46 480-226 23

Vill du höra mer om oss eller har frågor
så ring Lars Blomgren 076-107 43 22.

