
STRUCTOR PROJEKTLEDNING DALARNA  
SÖKER ERFARNA PROJEKT- OCH BYGGLEDARE

Nu har du chansen att bli en av oss hos Structor 
Projektledning Dalarna AB. Vi växer och 
behöver stärka vår växtkraft. Vi arbetar med 
projekt och byggledning inom fastighet- och 
anläggningssidan. Du som är nyfiken och vill 
påverka vårt företags tillväxt, tveka inte att söka 
denna tjänst.  
 
Vi arbetar på bred front i Dalarna. Här får 
du möjlighet att utvecklas och bygga på din 
erfarenhet i den riktning som du tycker är 
spännande inom projekt och byggledning med 
inriktning mot fastighet och anläggning. Vi finns  
i Borlänge, Mora och Malung, du väljer själv 
vilken placeringsort som lockar dig. 

Du får ett stort inflytande, högt engagemang i 
bolaget och korta beslutsvägar. Structor har ett  
eget utbildningspaket så att du smidigt och lätt  
ska komma igång. Personlig utveckling är  
prioriterat från bolagets sida.

Vi ser gärna att du har kreativa idéer och bidrar 
till att utveckla vår verksamhet inom hållbart 
samhällsbyggande. Vår verksamhet präglas 
av nytänk, fritänk, samtänk med engagerade 
medarbetare som vill vara delaktiga och  
utveckla bolaget. Vi har också enkeltänk som  
gör att vi känner arbetsglädje.

 

Vi söker dig som är nyfiken, prestigelös, drivande 
och har hög social kompetens och några års 
erfarenhet inom projekt och byggledning.

God marknadskännedom och kundkontakter i 
vårt område är en fördel.

Erfarenhet och kunskap inom entreprenadsjuridik 
är meriterande, annars har vi utbildningar för att 
stärka din kunskap inom området.

Om det låter intressant maila din 
ansökan till:     
mikael.hansson@structor.se 
Mikael Hansson, Vd, 
Structor Projektledning Dalarna AB 
 

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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MÖJLIGHETER DITT BIDRAGVÅRT ERBJUDANDE KONTAKT OCH ANSÖKAN


