STRUCTOR INDUSTRIPROJEKT AB SÖKER
ERFARNA PROJEKT- OCH BYGGLEDARE
VÅRT ERBJUDANDE
Vi på Structor Industriprojekt vill växa, utveckla och
komplettera vårt team inom projekt- och byggledning
och söker erfarna projekt- och byggledare som är
redo för nya utmaningar, där du får möjligheten att
vara med och utveckla vår verksamhet i Västerås
och Falun.
Hos oss får du stort inflytande, högt engagemang och
korta beslutsvägar. Personlig utveckling är prioriterat,
du och har möjlighet att utvecklas och tänka fritt!
Du får tillgång till en bred kompetens och stor
gemenskap och kommer kunna påverka din vardag
och ditt arbete redan från första dagen. Dina idéer
och kreativitet är en förutsättning för att utveckla
vår verksamhet inom hållbart samhällsbyggande.

KONTAKT OCH ANSÖKAN
Vår verksamhet präglas av nytänk, fritänk, samtänk
med engagerade medarbetare som vill vara
delaktiga och utveckla bolaget, men det viktigaste
av allt är att vi har ett enkeltänk och arbetstänk
som gör att vi känner glädje.

Vi arbetar som ett team, därför ser vi att

Om det låter intressant och du har frågor

god kommunikation, vilja att motivera och
stötta dina kollegor med dina erfarenheter
och kunskap är viktiga faktorer för ett lyckat
arbetssätt, både internt och för våra kunder.

kring tjänsten eller ansökan, kontakta.

DITT BIDRAG

MÖJLIGHETER

Vi söker dig som har arbetat några år med projektoch byggledning, har ett eget nätverk och kan
bidra med kundkontakter och marknadskännedom.
Som person önskar vi att du är öppen, strukturerad
och en driven lagspelare som vill vara med och
vidareutveckla vårt bolag.

Hos oss får du fördelarna med ett mindre
partnerägt bolag, tillsammans med möjligheterna
av att tillhöra en större organisation.
Inom Structorgruppen erbjuder vi möjlighet till
delägarskap för nyckelpersoner.

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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