Drauschke Consult A/S søger

Konstruktionsingeniør eller Bygningskonstruktør til
udvikling af 3D projektering
Vi er et rådgivende ingeniørfirma, som har mange opgaver i porteføljen, og
derfor søger vi en konstruktionsingeniør eller bygningskonstruktør til vores
kontor i Aarhus. Stillingen tiltaler dig, hvis du vil arbejde i et lille firma med
højt fagligt niveau, hvor ærlighed, grundighed og åbenhed er nøgleordene.
Virksomheden består af 13 medarbejdere, hvor samarbejdet er tillidsfuldt,
og åbenheden omkring faglige og menneskelige udfordringer prioriteres
højt. Virksomhedens to ejere arbejder selv i firmaet og deltager også i det
daglige projekteringsarbejde. Der værnes om menneskelige værdier ved at
se andres behov, være nysgerrig og imødekommende. Organisationen er
selvfølgelig flad med intens kommunikation i dagligdagen, hvor der også er
overskud til grin og hygge.

Arbejdsområder og forventninger
▪
▪
▪

Udarbejdelse af betonelementtegninger.
Tegning som udgangspunkt i ACAD og Revit samt Impact.
Opbygning af 3D løsning sammen med én af vores kunder.

Vores kunder skal have en god oplevelse, når de hyrer os som rådgivende
ingeniør, og derfor skal vi være villige til at arbejde fleksibelt og levere den
kvalitet, som kunderne ønsker.

Hvem er du?
Vi forventer, at du er uddannet diplomingeniør, civilingeniør eller bygningskonstruktør inden for bygge- og anlægskonstruktioner med gode karakterer
samt god forståelse af bygningernes sammenhæng.
Som person er du udadvendt og systematisk med gode samarbejdsevner
og et godt humør.

Hvad tilbyder vi?
Da vi projekterer mange betonelementbyggerier, har vi behov for at udvikle
vores færdigheder og tekniske løsninger. I den forbindelse har vi behov for
at udvikle et 3D samarbejde med en af vores største kunder.
Er du ingeniør skal du også udarbejde de statiske beregninger før optegning af betonelementerne.
Der vil på sigt også være mulighed for projektledelse af byggeopgaverne.
Derudover tilbyder vi:
▪ Løn iht. erfaring og kvalifikationer.
▪ Bonusordning med udgangspunkt i et fælles lønsystem.
▪ 1 % ejerskab iht. nærmere beskrivelse efter et års ansættelse.
▪ Udarbejdelse af egen udviklingsplan sammen med ledelsen.
▪ Fokus på sociale arrangementer.
▪ Massageordning.
▪ Frugtordning.
Hvis du kan se dig selv i vores firma, så send din ansøgning til Dorthe
Nothlev på mailadressen dn@dcas.dk
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Torben Drauschke på
2293 6060.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Drauschke Consult er et rådgivende ingeniørfirma med 13 medarbejdere, der med
fokus på dimensionering, beregning og tegning af byggeprojekter samt detailprojektering af betonelementer, opfylder kundens behov for god kvalitet til tiden til
aftalt pris. Virksomheden har til huse på Bredskifte Allé i Aarhus og Klaksvik i
Færøerne. Læs mere på dcas.dk

