STRUCTOR MILJÖBYRÅN SÖKER KONSULT INOM
ARBETSOMRÅDET FÖRORENADE OMRÅDEN
MÖJLIGHETER

DIN PROFIL

VÅRT ERBJUDANDE

KONTAKT OCH ANSÖKAN

Som medarbetare hos oss får du en viktig
roll i vårt team av erfarna konsulter inom
ett av våra affärsområden - Förorenade
områden. Dina arbetsuppgifter kommer i
första hand att vara miljötekniska mark- och
grundvattenundersökningar.
Andra arbetsuppgifter som finns är
inventering och bedömning av miljörisker
i samband med fastighetstransaktioner
(EDD), utredning/inventering av byggnader
m a p miljö- och hälsofarliga ämnen mm.

Vi söker dig som har en avslutad högskoleutbildning inom
miljö, geologi, samhällsbyggnad eller liknande. Vi ser gärna att
du har tidigare erfarenhet av utredningar och inventeringar av
förorenade områden. Kunskap inom GIS är värdefullt.
Vi tänker att du som person är flexibel och kan anpassa dig
utifrån omständigheter samt visa på engagemang i ditt arbete.
Andra egenskaper vi värdesätter är affärsmässighet för att
driva verksamheten framåt mot gemensamma mål. Du har
tidigare erfarenhet av arbete som konsult och känner till
arbetsmetoder mm. Arbetet innebär en hel del jobb i fält varför
du bör gilla detta.

Vi erbjuder stimulerande arbetsmiljö
tillsammans med personliga och
utvecklande arbetsuppgifter,
kompetensutveckling, förmånlig pensionsoch sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag
och flexibel arbetstid. Kul på jobbet är ett
ledord hos oss.

Maila ditt CV och ett personligt brev till:
maria.wessberg@structor.se
Maria Wessberg, vd, Structor Miljöbyrån
Stockholm 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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