
STRUCTOR MILJÖPARTNER SÖKER  
MILJÖKONSULTER INOM FÖRNYBAR ENERGI

Nu har du chansen att bli en av oss hos 
Structor Miljöpartner. Vi växer och behöver 
stärka vår grupp inom förnybar energi.  
Hos oss får du möjlighet att vara en viktig 
kugge i strategiska och spännande projekt. 

Vi jobbar framgångsrikt med miljö och tillstånd 
för stora projekt inom sol, vindkraft, täkter och 
industri. Vi finns med från utvecklingsstadiet  
i projekt fram till genomförande.  
Vi kombinerar kompetens inom projektledning 
med kvalificerade tjänster inom miljö, 
samhällsplanering och MKB. 

Vi vill att du som söker har akademisk utbildning 
inom miljö/natur/geo- området. Du har kunskap 
om MKB och tillståndsprövningar inom 
infrastruktur, energisektorn eller mark/vatten 
samt har god kunskap om miljöbalken och 
miljölagstiftning. Erfarenhet av projektledning  
och GIS är en fördel. 

Arbetet innebär både interna och externa 
kontakter så det är viktigt att du har god 
samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är  
bra på att kommunicera och kan uttrycka  
dig mycket bra i skrift.

Du får ett stort inflytande, högt engagemang  
i bolaget och korta beslutsvägar.  
Möjlighet finns att göra stor skillnad inom 
hållbar utveckling och att i engagerade team 
göra projekt framgångsrika.  
 
Arbetet innebär även att bidra till vårt kreativa 
och lösningsorienterade företagsklimat. 
Arbetsglädje är viktigt hos oss - det ska vara 
roligt att gå till jobbet!

Om det låter intressant maila din ansökan till  
Johan Rodéhn, Vd, Structor Miljöpartner AB 
johan.rodehn@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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MÖJLIGHETER VÅRT ERBJUDANDEDITT BIDRAG KONTAKT OCH ANSÖKAN
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