
STRUCTOR MILJÖ ÖST AB SÖKER 
MILJÖKONSULTER TILL KALMAR
Välkommen att utvecklas hos oss som 
projektledare, expert, handläggare eller i fältarbete, 
beroende på intresseområden, kunskaper och 
erfarenheter. Vi har spännande projekt inom 
förorenad mark, vatten, avfallsanläggningar och 
miljötillståndsärenden.  
Du ingår i ett team med erfarna och engagerade 
konsulter, och tillsammans har vi en stor bredd 
på kunskaper och erfarenheter. Vi är en platt 
organisation med enkla beslutsvägar som 
utvecklas med ökat förtroende från våra kunder. 

Det är bra om du har en kandidatexamen eller  
mer och gärna några års yrkeserfarenhet som  
konsult, inom myndighet, kommun eller liknande.

I första hand söker vi dig som vill arbeta med 
förorenade områden i fält, som handläggare och 
uppdragsledare. Har du erfarenhet eller arbetar  
med vatten, projektering av åtgärder, arbete  
med miljötillstånd eller som byggledare  
för saneringsåtgärder är det meriterande.  
Engagerad i att hitta hållbara lösningar, är  
nyfiken och öppen för att lära nytt.

Structor Miljö Öst är ett litet företag med enkla och 
snabba beslutsprocesser, som arbetar i samverkan 
med specialister och andra resurser i vårt nätverk.

Vår verksamhet präglas av engagemang, kunskap 
och erfarenhet för att bidra till utveckling av våra 
kunders projekt och ett hållbart samhälle. 

Vi har kontor i Kalmar, Linköping, Emmaboda och 
Västervik och är främst verksamma i Småland, 
Blekinge, Öland och Östergötland. I en del uppdrag 
arbetar vi som experter i hela Sverige.

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, Norra vägen 37, 392 34 KALMAR, Telefon: +46 480-226 23  

MÖJLIGHETER VÅRT ERBJUDANDEDITT BIDRAG KONTAKT OCH ANSÖKAN

CV och personligt brev till: 
lars.blomgren@structor.se 
Lars Blomgren, vd 
Structor Miljö Öst AB
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