
STRUCTOR NORR I SUNDSVALL SÖKER  
MARKPROJEKTÖR MED GENUINT TEKNIKINTRESSE 

Structor Norr AB har sitt kontor i Sundsvall men 
vi har uppdrag från hela Sverige. På vårt kontor 
arbetar i dagsläget 12 personer inom framför 
allt tre kompetensområden: Vatten, Miljö och 
Infrastruktur/anläggning. 
 
Inom markprojektering och mätteknik arbetar  
vi ofta kopplat till våra kompetensområden  
med b.la: 

• Markprojektering, volymberäkning, 
bygghandlingar 

• Drönarflygningar för terrängmodeller/
punktmoln som underlag för projektering

• Bottenkartering med vår egna fältbåt i 
vattendrag, sjöar eller hav

• Byggledning (mark, väg, konstbyggnad  
och miljö)

• Genuint intresse för modern utrustning/teknik  
och driv att vara med och utveckla vår verksamhet

• Utbildning inom mark/lantmäteri/mätteknik 
 eller liknande med några års arbetslivserfarenhet

• Erfarenhet inom konsultbranschen eller på  
entreprenörssidan är meriterande

• Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och 
engelska

• Arbetet innebär en hel del jobb i fält

• Kunskap inom CAD och ritningsframställning är ett 
krav

• Du uppskattar att umgås med människor – kollegor, 
kunder och andra intressenter

• För tjänsten krävs B-körkort

• Placering på vårt centralt belägna kontor i Sundsvall

Hos oss på Structor kan du påverka din  
vardag och arbetsplats redan från första  
dagen och snabbt bli en i gruppen.  
Vi är en grupp engagerade medarbetare  
som drivs av att hela tiden utveckla oss.  
Det gör vi bland annat genom ett nära 
samarbete mellan erfarna och mindre  
erfarna medarbetare i alla våra uppdrag. 
 
Kontinuerliga utbildningsinsatser är också 
prioriterat hos oss, men viktigast av allt är 
att känna arbetsglädje. Det ska vara roligt 
att gå till jobbet och vi arbetar aktivt för att 
skapa en sammansvetsad grupp genom olika 
gemensamma aktiviteter. 
 
Vi är ett företag som värderar engagemang, 
utveckling och delaktighet och vi söker dig  
som vill vara med att utveckla oss till det  
ledande företaget i regionen.

Vid frågor om tjänsten, kontakta 
Simon Teike på 0738-96 21 00  
 
Ansökan skickas till:  
simon.teike@structor.se  
Ansök senast 2023-03-31

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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VAD VI GÖR DIN PROFIL VÅRT ERBJUDANDE KONTAKT OCH ANSÖKAN
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