DS Flexhal søger:

Dato: 16.09.22

Projekttegner
Alsidig bygningskonstruktør, byggetekniker eller teknisk designer,
der har ekstra overblik i konstruktion og projektering af erhvervsbyggeri
Som totalentreprenør udfører DS Flexhal alle former for erhvervsbyggerier. Vi har gennem årene udviklet høj ekspertise – især indenfor
store lager- og logistikbygninger.
DS Flexhal er en succesrig projekt- og procesorienteret organisation, hvor omdrejningspunktet er et team af engagerede og erfarne
medarbejdere med kompetencer indenfor alle byggeriets faser – fra idéudvikling, projektering, dimensionering og prissætning til styring
af økonomi og byggeproces ved en effektiv og professionel projektledelse.
Din næste virksomhed
DS Flexhal skaber, som projektløser for kunden, alternative byggeløsninger af høj kvalitet, såvel teknisk og funktionelt som økonomisk
altid med kundens behov i centrum. DS Flexhal ligger i den sydlige del af Hobro i Midtjylland.
Dit næste job
•	Indebærer, som bygningskonstruktør/byggetekniker/teknisk designer, at blive en del af et professionelt team på en tegnestue, hvor
der arbejdes med alt fra store salgstegninger helt ned til mindste detalje, når byggerierne skal udføres.
• Indeholder spændende tegne- og projekteringsopgaver i form af parkeringshuse, lager-, produktions- og administrationsbyggerier.
• Giver dig sparring med dygtige kollegaer i et uformelt arbejdsmiljø.
Din baggrund
•	Du har en ”vindende streg”, er fagligt kompetent og kan designe et funktionelt byggeri.
•	Du er uddannet bygningskonstruktør/byggetekniker/teknisk designer – gerne med en forudgående håndværksmæssig baggrund,
men dette er ikke et krav.
•	Du har enten flere års praktisk erfaring med større byggeprojekter fra virksomheder, der beskæftiger sig med rådgivning, beton,
stål eller lignende, eller er nyuddannet med den rette baggrund.
• Du har tegningsmæssig forståelse og er erfaren bruger af Revit.
• Erfaring med IKT er et plus.
Din personlighed
Det er væsentligt, at du kan matche følgende:
• Overholder aftaler og deadlines.
• Er struktureret og grundig.
• Arbejder selvstændigt og kan have flere projekter i gang på samme tid.
• Er fyldt med energi og har lyst til at præge den rivende udvikling i DS Flexhal.
Hos virksomheden tilbydes du
DS Flexhal er en attraktiv virksomhed, som for den rette kandidat kan tilbyde:
• En attraktiv gage, som modsvarer dine kompetencer.
• Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
• Fastansættelse i en virksomhed med dokumenteret, solid indtjening.
• En teamorienteret virksomhed og en velfungerende arbejdsplads.
• Der ønskes tiltrædelse hurtigst muligt.
Alle ansøgninger behandles fortroligt.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Sådan søger du jobbet...
Samsøvej · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 27 27

Send ansøgning til: HR@ds-flexhal.dk
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Yderligere oplysninger: Thomas Laursen, chef for tegnestue og statik
Telefon: +45 96 57 27 73

www.ds-flexhal.dk

Læs mere om DS Flexhal på vores hjemmeside.

...en del af DS Gruppen

