
STRUCTOR MILJÖ ÖST SÖKER 
ERFAREN VATTENVETARE ELLER  
VATTENINGENJÖR TILL LINKÖPING

Vattenlogisk, nyfiken, beräknande, akvifer, 
rolig, flexibel, seriös, grävande, vildhjärna, 
opretentiös, grundvattenberäkning, kunnig, 
borrteknik, sediment, avfall, markkemi, hydrologi, 
stormTAC, praktisk, glacialgeologi, ingenjör, 
dagvatten, dikesföretag, vimsig, teoretiker, 
småbarnsförälder, geoteknik, miljövetenskap, 
strukturerad…Vilka ledord beskriver dig och din 
kunskap? 
 
Structor Miljö Öst AB söker dig som vill driva och 
utveckla vattenverksamheten i Östergötland.  
En utvecklande karriär mot ett hållbart samhälle 
tillsammans med oss.

Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet 
av arbeten med undersökningar av vatten 
och en 5-årig geovetenskaplig eller 
ingenjörsutbildning. 
Vi tänker att du vill arbeta med utredningar 
av vatten som dricksvatten, förorenat vatten, 
dag- och ytvatten mm.  
Att du kan bidra i arbetet med 
beräkningar, modelleringar, ritningar, 
konsekvensbedömningar, kalkyler, 
beskrivningar.  
Du blir en del av kontoret i Linköping och 
vattengruppen med engagerade kollegor som 
är med och driver utvecklingen i uppdrag och 
bolaget.  
 

Du får tillfälle att tillämpa dina kunskaper om 
svensk jord- och berggeologi.  
Ditt intresse för vattnets väg genom naturen och 
bebyggelse kan hitta en praktisk tillämpning.  
 
 
 
Structor Miljö Öst är ett mindre partnerägt 
konsultbolag med kontor i Linköping, Kalmar, 
Västervik och Emmaboda. Vi har en platt 
organisation med korta beslutsvägar.  
Vår verksamhet präglas av engagemang, 
kunskap och erfarenhet för att bidra till utveckling 
av våra kunders projekt och ett hållbart samhälle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 MILJÖ ÖST AB, Teknikringen 1 E, 583 30 LINKÖPING, Telefon: +46 13-12 27 23

MÖJLIGHETER

VÅRT ERBJUDANDE

DIN PROFIL KONTAKT OCH ANSÖKAN

Maila ditt CV och ett personligt brev till 
lars.blomgren@structor.se 
 
Vill du höra mer om oss eller har frågor  
så kontakta: 
Lars Blomgren 076-107 43 22  
Ebba Wadstein 076-108 69 23
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