
VVS-ingeniør til opbygning af nyt fagområde 
Drauschke Consult A/S, Aarhus V
Har du et højt drive, og går du med en entreprenør i maven? Har du lyst til at blive en vigtig del af en dynamisk 
og kvalitetsbevidst rådgivende ingeniørvirksomhed med højt til loftet?
Så er det DIG, vi søger til et alsidigt job med god mulighed for at præge din hverdag og fremtidige udfordringer!

Drauschke Consult blev stiftet i 2007 og har siden primært beskæftiget 
sig med projektering af betonbyggerier inden for bærende konstruktioner. 
Nu skal virksomhedens kompetencer udvides med en VVS-afdeling til 
projektering af VVS-installationer m.m. inden for betonbyggerier. 

Med udgangspunkt i solid erfaring inden for byggebranchen tilbyder 
Drauschke Consult såvel bygherrer, entreprenører, leverandører af byg-
gematerialer samt rådgivende ingeniørvirksomheder en professionel 
samarbejdspartner, der via stort engagement og tæt dialog skaber værdi 
for kunden.

Jobbet
I tæt samarbejde og sparring med ejergruppen vil du få ansvaret for at 
opbygge den nye afdeling, hvilket indebærer kontakt til kunder – også i 
forhold til at opsøge nye opgaver og projekter. Hertil kommer projektering 
og projektlederopgaver.  Du vil i høj grad få mulighed for at præge retnin-
gen og sætte rammerne.

Faglige kvalifikationer
Vi forventer, at du er uddannet diplom- eller civilingeniør inden for bygge- 
og anlægskonstruktioner med speciale inden for VVS-installationer, og at 
du har min. 5 års relevant erfaring med projektering af VVS-installationer. 

Personlige kompetencer
Du er passioneret inden for dit fagområde, og du er god til at skabe 
relationer til kunder, samarbejdspartnere og kolleger. Du formår både at 
have og skabe overblik, men du har også styr på detaljerne. Endelig har 
du en positiv og fleksibel indstilling.

Vi tilbyder
En enestående mulighed for at stå i spidsen for en ny afdeling og et nyt 
forretningsområde i en dynamisk og uformel virksomhed, som har til huse 
i moderne fysiske rammer, og hvor der er fokus på den enkeltes trivsel og 
udvikling. En attraktiv lønpakke med mulighed for bonus.
Derudover arbejdes der målrettet efter Arbingers metode og værktøjer, 
hvor omdrejningspunktet er passion, relation og kvalifikation, bl.a. med 
workshops 4 gange årligt.

Ansøgning
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen for Drauschke Consult A/S.  
Kontaktperson hos JKS CAREER er chefkonsulent Anika Gormsen, mobil 
3085 1295. 
Venligst send din ansøgning, CV og evt. anbefalinger hurtigst muligt, da 
vi holder samtaler løbende – dog senest d. 15. juli 2018.

Om Drauschke Consult A/S
Drauschke Consult er en rådgivende 
ingeniørvirksomhed med 14 ansatte, 
der med fokus på dimensionering, 
beregning og tegning af byggepro-
jekter samt detailprojektering af 
betonelementer opfylder kundens 
behov for kvalitet til tiden og til aftalt 
pris. Virksomheden har til huse i 
Aarhus V, men løser opgaver i hele 
Danmark. 


