Detaljeorienteret konstruktør til afdeling i udvikling
Ved du ikke noget bedre end at samle trådende til byggeriets skellet i detaljerede tegninger og modeller? Og er du typen, der får energi af at løfte i flok? Så vil du passe som hånd i handske i vores
konstruktionsafdeling på Kystvejen i Aarhus, hvor du kan sætte dit præg på en afdeling i rivende
udvikling.
Oluf Jørgensen A/S er vækstet markant de seneste år. Faktisk så meget, at vi nu blander os i feltet over landets førende rådgivende ingeniører. For nylig fusionerede vi med SlothMøller A/S, og inden længe smelter
vi vores kontorer i Aarhus sammen til en ny, multidisciplinær ingeniørenhed. Og nu søger vi en konstruktør
med minimum nogle års erfaring, som er klar til at tage sin tørn ved årerne i langbåden.
Din rolle bliver at skabe detaljerede konstruktioner
Du bliver en del af konstruktionsafdelingen, hvor din primære opgave bliver at skabe detaljerede – og til
tider komplekse – konstruktionstegninger og -modeller. Samtidig skal du løbende koordinere med resten af
teamet, som primært består af konstruktionsingeniører.
Vi løser opgaver for både private og offentlige bygherrer – fra Aalborg Universitetshospital på 170.000 kvm.
til almene boliger på få tusind kvm. De senere år har vi dog i stigende grad fokuseret på komplekse byggerier, hvilket stiller høje krav til din faglighed, som du til gengæld også kan forvente vil blive styrket.
Sådan bliver du en succes i stillingen
Du finder hurtigt din rolle i et samarbejde og byder ind med egne egne løsninger, som du skaber i Revit – et
program, du har stort kørekort til efter at have arbejdet minimum nogle år i rådgiverbranchen eller hos en
projekterende entreprenør.
Du har også kendskab til projektering, typekodning og klassifikation i BIM -modeller, og måske du endda
har haft fingrene nede i AutoCad eller Solibri Model Checker.
At være i øjenhøjde med mennesker omkring dig falder dig helt naturligt, og du trives derfor i et arbejdsmiljø med en uformel, kollegial tone. Her bidrager du selv til den gode stemning med et ”godmorgen”, et
smil og en imødekommende udstråling – og fokuser desuden altid på at være konstruktiv i dialogen med
andre.
Kan du sætte flueben ved ovenstående, så er det sandsynligt, at du er den rette kandidat for
os. Er vi også er den rette virksomhed for dig?
Vi vil kendes som branchens gedigne samarbejdspartner. Klassens modne elev, der går forrest og med snusfornuft og stor refleksivitet guider kunder og samarbejdspartnere til at træffe de rette valg. Vi lytter derfor,
før vi taler og stræber efter, at vores kunder skal føle sig inddraget i vores processer.
Vi har netop rundet 200 medarbejdere fordelt på seks kontorer og ejes af ti partnere, der sidder fordelt på
kontorerne. Det betyder korte informations- og beslutningsveje og stor ansvarsfordeling. I Aahus bliver du
en del af et team på lige over 30 medarbejdere – heraf 10 fra vores søsterselskab, SlothMøller.
Du får mulighed for at præge din stilling og din faglighed med løbende efteruddannelse, og vi tilbyder lønog ansættelsesvilkår, der matcher din stillings krav. Du får desuden pensionsordning og sundhedsforsikring
og mere til.
Send os din ansøgning snarest muligt
Har vi vakt din interesse? Så tøv ikke med at sende os en tekstbid om dig selv, hvor du fortæller om, hvilken
forskel du kan gøre for os, og hvad du tidligere har arbejdet med. Vi læser alle ansøgninger.
Send ansøgningen til: Afdelingsleder i Aarhus, Kenneth Thonsgaard, på mail: kjt@ojas.dk

