
STRUCTOR PROJEKTPARTNER VÄRMLAND AB
I KARLSTAD SÖKER PROJEKTLEDARE

Du jobbar i ett team bestående av engagerade, erfarna 
och kreativa kollegor som - när du är ny på jobbet - hjälper 
dig att komma in i rollen. Structor Projektpartner Värmland 
ingår i Structorgruppen som består av 35 personalägda 
bolag fyllda av duktiga arkitekter, akustiker, geotekniker, 
riskkonsulter, miljökonsulter, projektutvecklare m.m. 

I rollen som projektledare kommer du i kontakt med: 
• upphandling av entreprenader
• projektering, entreprenadjuridik och ekonomi
• PBL-frågor, avtalsskrivning och miljölagstiftning
• upprättande av AF-delar och tekniska 

beskrivningar.

Vi söker främst dig som: 
• tidigare har lett större projekt inom byggproduktion
• är en van projektledare
• behärskar att jobba med entreprenadförhandlingar
• är kommunikativt kompetent och prestigelös.

Tjänsten passar dig som gillar utmaningar, 
omväxlande arbetsuppgifter och att få jobba 
med komplicerade och långsiktiga projekt.  
Du är social och ansvarstagande med 
ett genuint intresse för människor, 
utvecklingsarbete och kundvård. 

Erfarenhet av byggprojektledning, 
projekteringsledning och byggproduktion 
är meriterande. Viktigast är dock att du är 
en kompetent och positiv individ som vill 
utvecklas långsiktigt tillsammans med oss.

Vill du jobba på ett spännande, snabbväxande och hungrigt företag som erbjuder stora 
utvecklingsmöjligheter, generösa personalförmåner och goda möjligheter till avancemang? 
Då är du kanske vår nya projektledare.

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 PROJEKTPARTNER VÄRMLAND AB, Våxnäsgatan 2, 653 40 KARLSTAD. Telefon +46 702-85 44 42, +46 54-10 25 60

MÖJLIGHETER DIN PROFIL KONTAKT OCH ANSÖKAN
Låter det här som du? 
Välkommen med din ansökan eller 
frågor till vd Erik Carlson, 
+46 54-10 25 61, 
erik.carlson@structor.se.

Vi ser fram emot att höra från dig!   
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