Faglig stærk konstruktionsingeniør med mod på bygherrerådgivning
Excellerer du i at designe konstruktionsprojekter til udførelse på byggepladsen? Og ser du
spændende perspektiver i at kombinere dine evner som konstruktionsingeniør med at rådgive
bygherrer til de rette valg i komplekse projekter? Så har vi måske jobbet, der kan sætte gang i din
faglige ild.
Oluf Jørgensen A/S er inde i en rivende udvikling med stor tilgang af kunder og spændende projekter. Vi er over
de seneste fem år gået fra 70 til mere end 200 ingeniører, der rådgiver bygherrer i hele Danmark fra vores seks
lokalkontorer rundt i landet. Til afdelingen i Odense søger vi nu en erfaren konstruktionsingeniør med en
empatisk personlighed, der har evnerne til at sikre fremdrift på egne opgaver og lysten til at inddrage kollegaer
i arbejdet.

Sådan bliver du en succes i stillingen
Du kommer til at arbejde med klassisk konstruktionsarbejde, ligesom du vil opleve at blive tilknyttet som
bygherres uvildige rådgiver. Stillingen kræver derfor af dig, at du som person er tillidsvækkende,
imødekommende og generelt empatisk – vi værdsætter nemlig vores relationer til hinanden, til kunder og
samarbejdspartnere. Konkret er du:
-

-

uddannet konstruktionsingeniør med minimum 5 års erfaring
i stand til at træffe modige beslutninger for at føre bygherrers visioner ud i livet
god til at overskue og afgrænse komplekse projekter
hjemmevant i tværfaglige projekter og grænseflader i forhold til teknikfag.
i stand til at kommunikere på forståeligt dansk – tale og skrift – til forskellige bygherrer, der har
forskellige forudsætninger for at forstå ingeniørdisciplinen

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?
Hos Oluf Jørgensen ser vi os selv som kreative problemløsere. Vi betragter det som vores fornemste opgave at
fremavle og forløse de skjulte potentialer, som ligger gemt i ethvert projekt. Alt sammen for at skabe
sammenhæng mellem samfundets fysiske rammer og de mennesker, som bevæger sig i dem.
Vi er en virksomhed med en flad organisationsstruktur, der tror på, at fordeling af ansvar skaber dedikerede
medarbejdere. På vores kontor i Odense bliver du en del af et voksende team, som på nuværende tidspunkt er
på 15 ingeniører i et fleksibelt arbejdsmiljø med korte beslutningsveje og gode muligheder for faglig udvikling.

I Odense skal du blandt andet arbejde med:
-

at beskrive og designe vores konstruktionsprojekter til udførelse på byggepladsen, blandt andet ved
brug af forskellige projekteringsprogrammer som revit eller robot med videre.
at planlægge styring af tid, økonomi, kvalitet og risici – primært for eget arbejde.
at udarbejde tilbud til kunder på nye projekter i samarbejde med projektledere og afdelingsleder
projektledelse hvis lysten og evnen er til det

Du får desuden mulighed for løbende efteruddannelse, mens du tilbydes en konkurrencedygtig løn,
pensionsordning og sundhedsforsikring.
Du vil referere til afdelingslederen.

Send os din ansøgning snarest muligt
Vi arbejder på at besætte stillingen hurtigst muligt, så der er ingen ansøgningsfrist. Send derfor din ansøgning
hurtigst muligt til afdelingsleder Elisabeth Damgaard på mail: eda@ojas.dk eller tlf. 5164 6056. Du er også
velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stillingen. Vi glæder os til at høre fra dig.

