BYGGNADSKONSTRUKTÖR
INOM BETONGPREFAB
OCH ALLMÄN KONSTRUKTION
Structor Värmland AB behöver stärka upp med ytterligare kompetens.
Vi söker engagerade byggnadskonstruktörer som vill utvecklas med oss.
MÖJLIGHETER

DITT BIDRAG

VÅRT ERBJUDANDE

KONTAKT OCH ANSÖKAN

Structor Värmland AB växer och söker
byggnadsingenjörer med driv. Vi kan
erbjuda dig en utvecklande karriär inom
byggkonstruktion tillsammans med oss på
något av våra tre kontor i Hagfors,
Karlstad eller Jönköping.
2018 blev vi utsedda till ett av Sveriges
superföretag av Veckans Affärer, vilket vi
är extremt stolta över. Vill du också vara
med och utvecklas i ett superföretag?

Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör, nyutexaminerad eller med några års erfarenhet inom
byggnadskonstruktion och med ett genuint intresse för
beräkningar och hållfasthet.
Du är en positiv lagspelare som stimuleras av att lösa
problem. Vi värdesätter att du har stor samarbetsförmåga
och att du är prestigelös i ditt förhållningssätt till andra
människor.
Det är en stor fördel om du har kunskap om och eventuell
utbildning i SS-EN 1090 och Eurocode samt FEM design.

Structor är en platt organisation med korta
beslutsvägar, där alla har möjlighet att vara med
och påverka. Vår verksamhet präglas av
nytänkande och stor kunskap. Vi är engagerade
medarbetare som även tycker det är viktigt att ha
roligt på jobbet. Vi utför allt från små till stora
konstruktionsuppdrag som t.ex. bostäder, kontor,
hotell, industrier, skolor och sjukhus.
Hos oss har du förmåner i form av vinstdelning,
sjukvårdsförsäkring samt friskvårdsbidrag.

Bifoga CV och personligt brev tillsammans
med övriga handlingar som du vill delge.
Ansökan skickas till: Anders Rönnbacke,
0563-54 06 75
anders.ronnbacke@structor.se
Följ oss på
https://www.linkedin.com/company/structor/

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 VÄRMLAND AB, Våxnäsgatan 2, 653 49 Karlstad, Telefon: 054-24 02 60

