MÖJLIGHETER

VÅRT ERBJUDANDE

KONTAKT OCH ANSÖKAN

Hos oss på Structor Södertälje AB har du möjlighet att utvecklas och samarbeta
i en nära grupp inom en platt organisation. Vi är ett specialistbolag som arbetar
brett inom samhällsbyggnadssektorn, från utredningar i tidigare skeden till
projektering av bygghandlingar. Vår projekteringssida är idag inriktade på VA
och i ett första skede vill vi utveckla och komplettera gruppen med projektering
inom mark och gata. Vi söker därför dig som har intresse, engagemang och den
erfarenhet som krävs för att bygga denna del av gruppen.

Hos oss på Structor kan du påverka din vardag och arbetsplats redan från första
dagen och snabbt bli en i gruppen. Vår verksamhet präglas av nytänkande och
hög kompetens med kundens bästa i fokus. Vi är en grupp medarbetare som
2017 startade bolaget i Södertälje. Vi har vuxit inom VA och känner oss nu redo
att ta nästa steg , där vi vill växa och utveckla oss inom projektering av mark
och gata. Vår grupp består av erfarna och mindre erfarna medarbetare som
arbetar nära tillsammans i alla våra uppdrag . Kontoret delar vi med tre andra
Structorbolag inom installationsteknik, konstruktion och miljö, men vi har även ett
nära samarbete med andra teknikområden inom Structorgruppen.

Vid fråg or om tjänsten, kontakta
Maria Kavcic på 0705-44 37 33.

Vi fokuserar på kunder i Södertälje med omnejd, men samarbetar även med
övriga Structorbolag i andra geografiska områden.

Du är erfaren projektör/uppdragsledare och är redo för nya utmaningar där du
vill vara med och utveckla verksamheten. Dina ideer och ditt engagemang är en
förutsättning för vår målsättning att utveckla vår projekteringsverksamhet inom
mark och gata.

Kontinuerliga utbildningsinsatser är prioriterat hos oss, men viktigast av allt är
att känna arbetsglädje. Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi arbetar aktivt
för att skapa en sammansvetsad grupp genom olika gemensamma aktiviteter.
Vår verksamhet präglas av nytänkande, engagerade medarbetare och inte minst
att ha roligt ihop. Målsättningen är att vara det självklara valet av konsultbolag i
Södertälje.

Du har en egen kundbas och kan bidra med egna kundkontakter.

Inom Structorgruppen erbjuder vi möjlighet till delägarskap för nyckelpersoner.

DIT T BIDRAG

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 SÖDERTÄLJE AB, Järnagatan 12, 151 73 SÖDERTÄLJE , Telefon: 0705-44 37 33

Vi rekryterar löpande. Ansökan
skickas till: maria.kavcic@
structor.se

Srucior

