
En utvecklande karriär tillsammans med oss i 
ett engagerat företag med härlig teamkänsla.

Kompetensutveckling inom konstruktion, 
byggteknik och effektiv byggprojektering för 
ökat hållbart byggande.

Vårt arbetstänk där vi tror på flexibilitet med 
fokus på både laget och jaget och att vi hittar 
de bästa lösningarna tillsammans.

Vår huvudsakliga verksamhetsområde är inom 
byggnadskonstruktion där vi arbetar i både 
allmänkonstruktionsprojekt och prefabprojektering, 
utöver detta har vi även kompetens inom fukt, 
byggtekniska frågor och byggbeskrivningar.

Vi söker dig som är byggnadskonstruktör med något eller 
några års erfarenhet, arbetar som handläggare idag eller är 
på väg att ta klivet till handläggare.

Vi ser att du har en utbildning inom byggteknik från 
högskolenivå ex högskoleingenjör eller civilingenjör. 

Personliga egenskaper såsom engagemang, en vilja att 
utvecklas och prestigelös i ditt sätt att arbeta med andra är 
något vi värdesätter. 

Det är en stor fördel om du har kunskap om och eventuell 
utbildning i KL-trä, Eurocode, 3D-structure FEM design samt 
erfarenhet från Autodesk Revit eller Tekla Structures. 

Hos oss får du fördelarna med ett mindre 
partnerägt bolag, tillsammans med 
möjligheterna av att tillhöra en större 
organisation.  
 
Vår verksamhet präglas av nytänkande 
och stort kunnande. Vi är engagerade 
medarbetare som även lägger stor vikt vid 
att ha kul på jobbet.

Structor Byggteknik Dalarna är ett 
konsultföretag med snart 20 st konstruktörer 
i Dalarna. 
 

Vill du vara med och utvecklas 
tillsammans med oss på Dalarnas 
främsta konstruktionsföretag? 
Sök till oss! 
 
 
För frågor och ansökan kontakta:     
kristina.hansen@structor.se 
Vid ev. frågor ring 010-130 12 06.

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 BYGGTEKNIK DALARNA AB, Slaggatan 13, 791 71 FALUN, Telefon: +46 10-130 12 00 & Moragatan 7, 792 30 MORA, Telefon: +46 10-130 12 00

VÅRT ERBJUDANDE MÖJLIGHETERDITT BIDRAG KONTAKT OCH ANSÖKAN

Structor Byggteknik  
Dalarna söker nu en eller två 
byggnadskonstruktörer till 
något av våra kontor i Dalarna Med varje ny dag följer  

nya frågeställningar och utmaningar.  
Varför då nöja sig med gårdagens svar?

Det startar med att någon som DU  
får en möjlighet till att tänka nytt 

 
 

Kreativitet är förmågan att se vad  
andra ser och sedan tänka och  

göra det ingen annan tidigare gjort

mailto:kristina.hansen%40structor.se?subject=

