Bygningskonstruktør til kontor i Aarhus
Vil du være med til at skabe nogle af landets mest interessante konstruktioner? Vil du være en del af en
velfungerende konstruktionsafdeling fuld af kompetente konstruktionsingeniører? Er du en
bygningskonstruktør med nogle års erfaring, som har mod på at lære mere om konstruktioner, VVS og anlæg?
Så bliver du måske vores nye kollega.
Vi søger en dygtig og engageret bygningskonstruktør til Oluf Jørgensen A/S. Du vil få din daglige gang på vores
kontor i Aarhus, hvor du vil indgå i et team med kompetente konstruktions- og VVS-ingeniører.

I samarbejde med vores rådgivningsingeniører vil du vil komme til at arbejde på en lang række spændende
bygge- og anlægsprojekter. Du vil primært komme til at beskæftige dig med tegning af VVS og ventilation. Din
opgave vil også være at koordinere i teamet løbende.
Dine kompetencer
• Du er uddannet bygningskonstruktør med 3 års erfaring fra rådgiverbranchen eller fra en
projekterende entreprenør.
• Du mestrer Revit, og det er en fordel, hvis du har kendskab til AutoCAD og Solibri Model Checker
• Du skal kunne tegne VVS og ventilation.
• Du har kendskab til projektering, typekodning og klassifikation i BIM-modeller
• Du har en fleksibel og selvstændig tilgang til arbejdsopgaverne
• Du har lyst til at sparre og dele din viden med dine kolleger
Som en del af Oluf Jørgensen A/S får du
• Mulighed for at arbejde sammen med fagligt kompetente kolleger
• Indflydelse på udvikling af BIM i Oluf Jørgensen A/S
• Mulighed for efteruddannelse
• Et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet midt i Aarhus
• Løn og ansættelsesvilkår, der modsvarer stillingens krav
• Pensionsordning og sundhedsforsikring
Du får en hverdag i et uformelt miljø, hvor du bliver en del af en flad, udviklingsorienteret organisation med
fokus på samarbejde og medarbejderglæde.
Ved spørgsmål til stillingen, kontakt Kenneth Thonsgaard på tlf. 5373 8106.
Send din ansøgning og CV på dansk til kjt@ojas.dk.
Ansøgningsfristen er senest fredag 27. juli. 2018
Læs mere om Oluf Jørgensen A/S på www.ojas.dk

