KONSTRUKTÖRER
SAMT PRAKTIKPLATS 2020
Nu tar vi sikte på framtiden!
MÖJLIGHETER

DITT BIDRAG

SOMMAR PRAKTIK 2020

KONTAKT OCH ANSÖKAN

Structor Bygg Stockholm har nu varit verksamma i
19 år och vi har fått möjligheten att hjälpa våra
beställare som konstruktörer i några av Stockholms
mest intressanta hus och anläggningsprojekt. I vårt
arbete att bygga framtidens samhälle strävar vi efter
att ständigt utveckla oss och de människor vi möter.

Vi söker nu dig som har jobbat några år och har
erfarenhet av konstruktörsyrket.

Vi söker även dig som går näst sista året på någon
av tidigare nämnda utbildningar och söker sommar
praktik 2020.

Structor Bygg Stockholm ingår i
Structorgruppen, ett nätverk av bolag
med spetskompetens inom alla områden
inom Samhällsbyggnadsfären. Se mer på
www.structor.se

Du är Civil- eller högskoleingenjör med inriktningen
bygg- och anläggningskonstruktör och vill arbeta i ett
dynamiskt team där du får mycket frihet under ansvar.

Vi behöver nu förstärka vår organisation med fler
medarbetare till våra kontor i Stockholm, Norrtälje
samt vårt nystartade kontor i Södertälje.

Att praktisera hos oss ger både dig som student och
oss som företag möjligheten att lära känna varandra
och vi har ofta möjlighet att erbjuda anställning efter
examen från utbildningen.

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 STOCKHOLM AB, Solnavägen 4, Stockholm, Telefon: +46 854 555 636

Är du intresserad? Kontakta oss via
Johan Wedin johan.wedin@structor.se
eller 08-54555636.

