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A-projektör till Jörnträhus 

Ett levande Norrland 
Vi på Jörnträhus vet att det är människorna som gör skillnad. Skillnad för sig själva, för platsen där vi verkar och för alla 
som bor där. Som medarbetare på Jörnträhus är du med och bygger ett levande Norrland som varar i generationer. 

Du på Jörnträhus  
Som A-projektör hos oss är dina ansvarsområden att inom skapa A-handlingar för Jörnträhus produkter i form av 
offertritningar för fritidshus, enbostadshus, parhus/radhus eller flerbostadshusprojekt. Du ansvarar för att ta fram 
bygglovsritningar och utför rituppdrag där du väljer utformning för projekten utifrån våra husmodeller och kundens 
önskemål. Du är en viktig länk mellan marknad/sälj och konstruktion. Vi använder Archicad när vi ritar. Du jobbar utifrån 
fastlagd tidsplan för projektet och samarbetar och delar information med övriga medarbetare för att utveckla och förbättra 
vår produktion.  

Dina kvalifikationer  
För att lyckas och trivas hos oss letar vi dig som är driven, fokuserad och strukturerad. Du tycker om att samarbeta med 
andra och är lyhörd till kunder såväl interna som externa. Vi söker dig som har teknisk högskole-/yrkeshögskoleexamen 
med bygginriktning alternativt annan liknande kompetens. Tidigare erfarenhet av A-projektering och arbete med Archicad 
inom husproduktion är meriterade och önskvärt. Du har mycket god datorvana och goda kunskaper inom gällande regler 
för bygglovshandlingar. Som person är du resultatorienterad och strukturerad. Du är flexibel och känner dig trygg i att 
prioritera ditt arbete då du oftast jobbar med flera projekt samtidigt. Du tycker det är viktigt att nå uppsatta gemensamma 
mål i rätt tid.   

Vilka är vi? 
På Jörnträhus arbetar du tillsammans med några av Norrlands mest engagerade och duktiga medarbetare. Du kommer till 
en platt organisation med familjär stämning och god sammanhållning. Vi har nämligen det lilla företagets känsla, med det 
stora företagets styrka. Vi tillhör Contractor koncernen vilket ger dig stora möjligheter till kompetensutveckling – och 
personlig utveckling.  

Så om du är rädd för att bara göra samma saker, sluta utvecklas eller har ett behov av att göra något meningsfullt, då är 
du välkommen att bli en del av oss.  

 SÅ HÄR LÄMNAR DU DIN ANSÖKAN  

Om du vill veta mer om tjänsten kan du gärna kontakta Mikael Lindberg +46 70 343 0198. Ansökan skickas med CV och 
personligt brev till ledigajobb@contractor.se.  Märk din ansökan med referensnummer: 2020:22 så hamnar den rätt. 

Sista dag för ansökan är 2020-02-14, men urval görs löpande. 

Välkommen med din ansökan! 

 


