Er du vores nye konstruktionsingeniør i Silkeborg?
Du har nu mulighed for at bringe din konstruktionsviden i spil i en virksomhed, hvor der er gode
udviklingsmuligheder og et tæt tværfagligt samarbejde mellem ingeniører, konstruktører og arkitekter.
Om dig:

• du har erfaring med projektering af konstruktioner og udarbejdelse af statisk dokumentation – herunder stål, beton,
murværk og træ
• du har gerne erfaring med Autodesk Revit og udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser
• du er uddannet bygningsingeniør (gerne KK2)
• du har minimum fem års erfaring som projekterende i rådgiverbranchen
• du er dygtig til at rådgive omkring bærende konstruktioner overfor både kunder og kollegaer
• du er imødekommende i samarbejdet med såvel kollegaer som kunder og eksterne partnere
• du er måske uddannet håndværker, men det er ikke et krav
Du får:

• mulighed for at indgå i et tværfagligt team, hvor alle tager ansvar; både for hinanden og for projektet
• en varieret hverdag med projekter i alle skalaer
• stort ansvar og dermed (med)indflydelse
• gode personaleforhold og fleksible arbejdsforhold med fokus på at give plads til et balanceret arbejds- og privatliv
• løn efter kvalifikationer
Om Constructa

Vi er en uvildig arkitekt- og ingeniørvirksomhed med kontorer i Roskilde og Silkeborg og i alt ca. 60 ansatte. Hos os
spiller innovativ tænkning og stor byggefaglig bredde en essentiel rolle i at gøre kundernes behov og ønsker til virkelighed. Vi værdsætter det tværfaglige arbejdsfællesskab og hinandens bidrag med gode løsninger til kunderne og
lægger stor vægt på en god dialog – både internt og eksternt i alle processer og faser. Hos Constructa er der albuerum
og en bred faglig viden. Medarbejdernes trivsel og udvikling er i fokus hos os. Hvad enten du har lyst til at specialisere
dig inden for dit eget fagområde eller videreuddanne dig inden for andre områder, så findes mulighederne hos os.
Sådan ansøger du

Send din ansøgning og CV til vores teamleder Julia Lindø Sigaard i Ropå jls@constructa.dk. Vi holder samtaler løbende, og vi glæder os til at høre fra dig.

