
BYGGNADSKONSTRUKTÖR 
TILL UMEÅ
STRUCTOR BYGG UMEÅ BEHÖVER STÄRKA UPP MED YTTERLIGARE KOMPETENS.  
VI SÖKER EN ERFAREN BYGGNADSKONSTRUKTÖR SOM VILL TA NÄSTA STEG.

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 BYGG UMEÅ AB, Kylgränd 6A, 906 20 UMEÅ, Telefon: 090-10 50 51

MÖJLIGHETER
Structor Bygg Umeå AB växer och söker en 
erfaren byggnadskonstruktör/uppdragsledare. 
Vi kan erbjuda dig en utvecklande karriär inom 
byggkonstruktion tillsammans med oss. Du 
kommer att bli en viktig person för företagets 
fortsatta utveckling. Vi är i en expansiv fas och 
tillsammans med dig vill vi ta nästa steg.

DIN PROFIL
Vi söker dig som är högskole- eller 
civilingenjör, med minst 5 års erfarenhet inom 
byggnadskonstruktion. Vi ser gärna att du 
jobbar som uppdragsledare och det är positivt 
om du har egna kundkontakter. Det är viktigt 
att du är en 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. 

VÅRT ERBJUDANDE
Structor är en platt organisation vilket innebär 
att alla har möjlighet att vara med och påverka. 
Vår verksamhet präglas av nytänkande och 
stort kunnande. Vi är engagerade medarbetare 
som även lägger vikt vid att ha roligt på jobbet. 
Structor Bygg Umeå AB är det nordligaste 
konstruktionsbolaget inom Structorgruppen. Vi 
utför allt från små till stora konstruktionsuppdrag 
som t.ex. bostäder, hotell, industrier, kontor och 
sjukhus. 

KONTAKT OCH ANSÖKAN
Bifoga CV och personligt brev 
tillsammans med övriga handlingar 
som du vill delge.

Ansökan skickas senast 24/11 till: 
mikael.lundberg@structor.se

Märk ansökan ”Erfaren 
Byggkonstruktör Umeå” 
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