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Vi är det lilla, stora byggföretaget
ByggPartner är en omtänksam  
arbetsgivare som värnar om med- 
arbetarnas välmående, utveckling 
och balans i livet. Här finns många 
olika roller och stora möjligheter att 
växa och utvecklas.

ByggPartner är ett byggföretag med basen 
i Dalarna och verksamhet i Mellansverige. 
Våra vanligaste projekt är bostäder, samt 
olika typer av samhällsfastigheter som till 
exempel skolor, förskolor och vårdlokaler. 
Vi är en etablerad träbyggare som har  
genomfört en rad stora projekt i trä genom  
åren. Vårt arbetssätt präglas av sunda  
värderingar, samverkan och effektivitet.

Att arbeta på ByggPartner
På ByggPartner kan den som vill få möjlig- 
het att växa och utvecklas, komma till 

tals och bidra till förbättring. ByggPartner  
är det lilla, stora byggföretaget. Vi ska  
upplevas som familjära och informella, 
men samtidigt effektiva och proffsiga. 
På våra arbetsplatser flödar dialogen  
mellan kollegorna. Här utbyts erfarenheter  
och tips. Alla hjälper till, oavsett om du  
egentligen inte äger frågan. 

I var och en av våra fem regioner finns 
ett eller flera lokalkontor. Alla våra med- 
arbetare är knutna till något av våra kontor.  
Där finns stabs- och stödfunktioner, samt 
delar av projektorganisationen, som kalkyl, 
projektering, etc.

Beroende på om du är tjänsteman eller  
hantverkare kommer du att tillbringa dina  
arbetsdagar på kontoret eller ute på  
projekten, eller både och. Vi är en rörlig och 

flexibel organisation där medarbetarna  
rör sig mellan våra respektive bygg-
arbetsplatser och kontor utifrån behov.  
Möten sker ofta digitalt och vi arbetar 
med många olika typer av IT-stöd för att 
möjliggöra en mer flexibel arbetsmiljö.

På vår hemsida, byggpartner.se, hittar 
du länk till vår jobbsökarsida, där finns  
annonser med lediga jobb, men vi tar  
också gärna emot din spontanansökan.

FAKTA OM BYGGPARTNER
ByggPartner är ett expansivt, börsnoterat byggbolag 
med rötterna i Dalarna. Verksamheten omfattar alla  
typer av nybyggnation, om- och tillbyggnad, bygg- 
service samt ställning och fallskydd. Vi utför entreprenader  
i fem regioner i Mellansverige: Dalarna, Gävleborg,  
Uppsala, Västmanland/Sörmland och Stockholm.

Antal medarbetare: cirka 600
Omsättning: cirka 2,3 miljarder kronor (2021)
Grundades: 1992 i Falun
Kontor: Borlänge, Falun, Hedemora, Västerås, Uppsala, 
Gävle och Stockholm.

Vanligaste byggprojekten: samhällsfastigheter, 
bostäder och lokaler.

YRKESROLLER PÅ BYGGPARTNER 
Projektchef, Kalkylingenjör, Entreprenadingenjör/ 
Inköpare, Projekteringsledare, Platschef, Arbetsledare, 
Hantverkare.

KONTAKT
Erika Johansson, HR-specialist, Dalarna,  
0243-20 42 22, erika.johansson@byggpartner.se
Ann-Louise Holmbom, HR-chef, 0243-55 95 06,  
ann-louise@byggpartner.com

ADRESS
ByggPartner
Box 848, 781 28 BORLÄNGE

Webbplats: www.byggpartner.se
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