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Bygningskonstruktør søges
til tværfaglig tegnestue i Roskilde
Ønsker du en varieret arbejdsdag, beriget med mange forskellige typer af
opgaver og projekter, hvor det at skabe hverdagens bæredygtige byggerier i et
tværfagligt arbejdsfællesskab er i fokus? Så er du måske vores nye kollega
Vi ønsker ,at du

• er ambitiøs og en faglig dygtig bygningskonstruktør
• har gode tegne – og projekteringsevner
• har både teoretisk og praktisk viden
om byggeri – gerne uddannet håndværker
• har lyst til at indgå i et tværfagligt
team

Velkommen til Constructa i
Roskilde

Vi er et tværfagligt fællesskab, hvor
troværdig og nøgtern rådgivning dækker
360° fra bygherrerådgivning i idéfasen
over projektering til bygningsvurderinger
og helhedsplaner. Vi kan tilbyde vores
medarbejdere frihed med ansvar,
uddannelse og et godt arbejdsmiljø med
en positiv atmosfære.
I Roskilde er vi en afdeling i vækst. I dag er
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vi 10 medarbejdere – konstruktører, arkitekter og ingeniører. Constructa har udover
Roskilde afdelinger i Horsens, Bjerringbro
og Silkeborg – i alt er vi ca. 60 medarbejdere.
I Constructa værdsætter vi det tværfaglige arbejdsfællesskab og hinandens bidrag
med gode løsninger til kunderne. Adgangskravet er dygtighed, eftertanke og ordentlighed i både omgangsformer, viden og
indsats.

Constructa er et godt sted
at være

Hos Constructa er der albuerum og en bred
faglig viden. Når du træder ind ad døren, vil
du straks opleve den uformelle stemning,
hvor du hurtigt vil føle dig som en del af
tegnestuen. Den jordnære kontakt og de
rigtige løsninger er grundstenene i vores
troværdighed.

Medarbejdernes trivsel og udvikling er i
fokus hos os. Hvad enten du har lyst til at
specialisere dig indenfor dit eget fagområde, at videreuddanne dig indenfor andre
fagområder – eller måske på sigt at stå i
spidsen for Constructa´s største projekter
- findes mulighederne hos os
Kunne du tænke dig at bidrage til samfundet ved at skabe sunde steder med gode
fællesskaber?

Send din ansøgning og cv til:

Sidder du med følelsen af at Constructa
kunne være din fremtidig arbejdsplads - så
hører vi gerne fra dig.
Send din ansøgning og cv til:
Afdelingsleder Per Mejer
Københavnsvej 81
4000 Roskilde
pmj@constructa.dk
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