STRUCTOR UPPSALA SÖKER
ERFAREN TRAFIKPLANERARE
DITT BIDRAG

HAR PANDEMIN GETT NYA PERSPEKTIV?

Vi söker dig som har intresse, engagemang och
den erfarenhet som krävs för att bli en byggsten
i vårt trafikteam. Dina idéer och ditt engagemang är
en förutsättning för vår målsättning att utveckla vår
utredningsverksamhet inom trafikplanering.

Hos oss på Structor Uppsala 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 inom väg, va, dagvatten och trafikplanering till
projektering av bygghandlingar.
Vår projekteringssida är idag inriktade på Gata,
dagvatten och VA. Vi utvecklar ständigt våra
arbetssätt och teknikområden och nu ska vi utveckla
och komplettera vårt team inom trafikplanering.

Du har en flerårig bakgrund som utredare
inom planering av gång- och cykelinfrastruktur,
kollektivtrafik, vägutformning, trafikanalys
och trafiksäkerhet. Du har erfarenhet inom
trafiksimulering, kapacitetsberäkningar och gärna
trafiksignalprojektering. Du har en egen kundbas
och kan bidra med egna kundkontakter.

Under 2020 har utvecklingen av distansarbete fått ett
uppsving och geografin blivit mindre begränsande.

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

VÅRT ERBJUDANDE

KONTAKT OCH ANSÖKAN

Vi är en grupp engagerade medarbetare som
2009 startade bolaget i Uppsala. 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.
Inom Structorgruppen erbjuder vi möjlighet till
delägarskap för nyckelpersoner.

Om du är intresserad att veta mer
kontakta vd Anders Metzén.
anders.metzen@structor.se

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.
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#medarbetare #structor #trafikplanerare
#uppsala #samhällsbyggnad #trafik
#byggbranschen #structoruppsala

