JD Byg Entreprise ApS søger konstruktionsingeniør
Brænder du for konstruktioner, projektering og myndighedsarbejde, og vil du samtidigt være involveret i
byggeprojekter fra start til slut, er du måske vores nye konstruktionsingeniør.
VIRKSOMHEDEN
I JD Byg Entreprise udfører vi hoved- og totalentrepriser i hele landet, og vi er eksperter i industri- og
erhvervsbyggeri. Vi tegner, beregner og rådgiver vores kunder før og under processen. Vi er med lige fra
bygherren får den første idé, til byggeriet står klar til brug.
Ofte er vi med som sparringspartner for kommende bygherre omkring optimering af byggesagen.
Vi gør en dyd ud af vore kunders ønsker, hvor alle projekter tilpasses kundens individuelle behov. Det
betyder også, at vi under projekteringen er fleksible.
ARBEJDSOPGAVER
Du kommer som konstruktionsingeniør til at have et stort ansvar og mange varierende arbejdsopgaver
indenfor konstruktioner, projektering og dialog med myndigheder. Du bliver det naturlige bindeled i vores
projekteringsafdeling, hvor vi arbejder vi med alt fra skitser til ”as-build”-tegninger. I projektafdelingen har
vi udover konstruktører og tegnere egen BK2 brandrådgiver.
Du kommer desuden til at samarbejde med vores eksterne rådgivere, hvor du skal være med til at KS’ deres
arbejde og have tæt dialog med dem. Med dig i spidsen ruster vi projektafdelingen endnu mere.
Stillingen er nyoprettet, og du kan i høj grad selv være med til at forme stillingen og rammerne.
DIN PROFIL
Du er formentlig uddannet bygningsingeniør med flair for konstruktionsberegning og gerne med en
håndværksmæssig baggrund.
•
•
•
•
•
•
•

Du har evt. kendskab til Revit.
Du er vant til at have kontakt med myndighederne.
Du har kendskab til statik, og du kan selv håndtere projektering i forhold til KK1-byggeri med
mulighed for arbejde hen imod KK2-byggerier.
Du har gode samarbejdsevner og en høj arbejdsmoral.
Du er god til at kommunikere på alle niveauer såvel skriftlig som mundtlig.
Du er opsøgende og initiativrig samt evner at indgå i et tæt teamsamarbejde med en masse
engagerede kollegaer.
Du har kørekort (B)

VI TILBYDER
Hos JD Byg Entreprise udfører vi selv en række af de processer, der skal til for at gennemfører et
byggeprojekt. Vi holder således myndigheds- og udførelses-projektering internt. I JD Byg er vi i gang med en
udvikling af selskabet og her er en styrkelse af projekteringsafdelingen et vigtigt element.
Vi har masser af inspirerende og komplekse opgaver, som du vil være med til at løse, og dine kolleger er
ambitiøse og kompetente fagspecialister.
JD Byg Entreprise ApS tilbyder:
•
•
•
•
•
•

Et velfungerende og dynamisk team, der hjælper hinanden
Et udfordrende job i en virksomhed, hvor trivsel og arbejdsmiljø vægtes højt.
En spændende stilling i en kompetent virksomhed med en flad struktur
En masse spændende projekter i pipeline.
Vores største succes er, når vi får det bedste ud af vores kolleger og medarbejdere
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer og der tilhørende personalegoder

Ansøgning
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte projektchef Simon Witt Pedersen på telefon 6147 9823.
Vi ser frem til at modtage dit CV og din ansøgning. Vi holder løbende samtaler med henblik på snarlig
tiltrædelse.

