
STRUCTOR PROJEKTUTVECKLING SÖKER  
ERFAREN PROJEKTUTVECKLARE TILL VÄSTERÅS

Structor Projektutveckling AB söker dig som 
vill vara med och skapa nya möjligheter –  
för dig själv, bolaget och våra kunder.  
 
Vårt bolag bygger på den enskilda individens 
kompetenser och samarbete med andra 
där den samlade kunskapen tillsammans 
med nyfikenhet och engagemang skapar 
förutsättningar för lyckade projekt och hållbar 
samhällsutveckling. 
 

Vi söker dig som är lantmätare, civilingenjör eller 
samhällsbyggare. Du har flerårig erfarenhet med att 
leda uppdrag och projekt, förhandla och träffa avtal 
m.m. Du kan självständigt arbeta i uppdrag, inta 
ledande projektroller och hantera kundrelationer. 
Du har stor kunskap inom fastighetsrätt och 
fastighetsrättslig rådgivning. Du är social, nyfiken, 
engagerad med ett starkt inre driv. Du värdesätter 
att ha frihet under ansvar i din yrkesutövning. 
Marknadsarbete och kundrelationer ser du som en 
naturlig del av ditt arbete.  

Structor Projektutveckling AB är ett av Sveriges 
ledande kunskapsbolag inom fastighetsbildning, 
fastighetsutveckling, stadsutveckling och 
affärsutveckling.  
Vi har kontor i Stockholm, Västerås, Uppsala 
och Visby. Bolaget har en platt organisation med 
korta beslutsvägar. Verksamheten präglas av 
hög kompetens, erfarenhet och engagemang.  
Vi har ett stort ansvar i många betydande 
projekt inom samhällsbyggnadsområdet.

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 PROJEKTUTVECKLING AB, Norra Källgatan 17, 722 11 VÄSTERÅS Telefon: +46 706-93 65 70

MÖJLIGHETER VÅRT ERBJUDANDEDIN PROFIL KONTAKT OCH ANSÖKAN

Maila ett personligt brev med CV till 
info_pu@structor.se 
 
Vill du veta mer om oss eller har  
frågor så kontakta:  
vd, Harald Näslund 070-693 65 70  
projektutvecklare, Anders Olsson  
073-682 22 70 
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