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Projekteringsansvarig
Har du projekterat i många år och känner att du inte längre utvecklas genom att rita linjer och kurvor? Brinner
du för projektering och är på jakt efter en enorm utmaning?
Då är det läge att vakna, vara stolt över dina kunskaper och din kompetens och dela med dig till andra
kunskapstörstande kollegor.

Rollen
Vi fokuserar på att inom en snar framtid vara en totalleverantör inom VA-tjänster och behöver nu en driven
medarbetare att axla och bygga vår projekteringsavdelning.
Du kommer att behöva projektera själv till att börja med, sedan ska det utvecklas till en mer ledande roll.
Till din hjälp har du en duktig VA-projektör och absolut senaste verktygen och all nödvändig stöttning för att
få fart på avdelningen.Områden som tjänsten omfattar är Stadsutveckling, Vatten och avlopp, Väg och Mark
och Exploatering.

Därför ska du arbeta hos oss
LUCO är ett mindre företag, vilket gör att vi har en familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar och för den
som vill finns stora möjligheter att påverka.
Vi erbjuder fina anställningsförmåner till alla våra anställda så som:
•
•
•
•
•
•
•
•

Heltäckande pension och försäkringspaket
Företagshälsovård
Friskvård och friskvårdsbidrag
Personbilspolicy
Goda kommunikationsmöjligheter till kontoret
Flexibel anställningsförhållning med möjlighet till personlig bonus
Vi satsar stort på utveckling av vår personal
Möjlighet att styra din egen arbetsvardag – work/life balance är viktigt hos oss

Är du den vi söker?
Du som söker är sannolikt utbildad ingenjör eller annan likvärdig teknisk utbildning, och många års erfarenhet
av mark och VA-arbeten. Vi lägger givetvis stor vikt vid personliga egenskaper, men tror att du har goda
kunskaper inom infrastruktursektor, är en trygg person och att du vill utvecklas i din roll genom att ta större
ansvar i arbetet.
•
•
•
•
•

Du är trygg i din kunskap och personlighet
Flera års erfarenhet av mark och VA-arbete
Har en egen stark drivkraft
Vill vara med och påverka din arbetsvardag
Erfarenhet som konsult är meriterande

Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig.

