Konstruktionsingeniør til
Drauschke Consult A/S, Aarhus V
Har du erfaring med projektering og dimensionering af byggeprojekter og betonelementer?
Har du lyst til at blive en vigtig del af en dynamisk ejerledet virksomhed, hvor der er fokus
på høj faglighed, engagement og et godt arbejdsmiljø?
Så er det DIG, vi søger til et interessant job med god mulighed for at præge din hverdag!

Jobbet
I tæt samarbejde med et kompetent og engageret team kan du bl.a. se frem
til at arbejde med:
• Projektering og dimensionering af byggeprojekter og betonelementer
• Projektledelse af store projekter samt mindre enkeltsager
• Kundekontakt.

Faglige kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er uddannet bygningsingeniør med min. 5 års erfaring
som projekterende ingeniør inden for bærende konstruktioner. Du har generelt en bredt funderet ingeniørviden, gerne inden for flere byggetekniske
fagområder, og en god fornemmelse for bygbarhed. Du er fagligt nysgerrig
og opsøger ny viden inden for dit fagområde.
Optegning af betonelementer udføres hovedsageligt i 3D i Impact, og
derfor er kendskab til Impact en fordel. Du er derudover rutineret bruger af
Office-pakken.

Personlige kompetencer
Du arbejder selvstændigt, struktureret og effektivt med dine opgaver. Du
formår både at have og skabe overblik, men du har også styr på detaljerne.
Endelig har du en positiv og fleksibel indstilling, og du trives med at samarbejde og sparre med dine kolleger på tværs af organisationen, ligesom du
trives med kundekontakt.

Vi tilbyder
Et udfordrende job med gode muligheder for mange faglige udfordringer,
da projekterne varierer en del i størrelse og sværhedsgrad. Endvidere giver
virksomhedens størrelse god mulighed for at præge din egen hverdag, og
der arbejdes i et uformelt miljø med fokus på den enkeltes trivsel. Ledelsen
er medarbejdende og nærværende, og gode kollegaer prioriteres højt. Dette

understøttes af et kontinuerligt arbejde med indstillinger og relationer efter
Arbingers internationale metode og værktøjer, hvor omdrejningspunktet
er passion, relation og kvalifikation, bl.a. med workshops 4 gange årligt.
Virksomheden har et højt modenhedsniveau inden for alle IT-værktøjer.

Ansøgning
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen for Drauschke Consult A/S,
og er du interesseret i at søge denne spændende stilling, så ansøg hurtigst
muligt, da vi holder samtaler løbende.
Grundet persondataforordningen kan der ikke ansøges via mail, så send din
ansøgning, CV samt relevante bilag via ”Søg stillingen” nedenfor.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anika Gormsen på tlf. +45 3085 1295.

Om Drauschke Consult A/S
Drauschke Consult er en virksomhed med 14 ansatte, der omsætter for ca.
10 mio. kr. om året. Virksomheden har fokus på dimensionering, beregning
og tegning af byggeprojekter samt detailprojektering af betonelementer. De
vil opfylde kundens behov for kvalitet til tiden og til aftalt pris og har stor
erfaring i at dimensionere såvel små som store byggerier – herunder højhusprojektering. Virksomheden tilbyder også bygherrerådgivning og juridisk
rådgivning ved kontraktudarbejdelse.
Blandt de mere markante byggerier kan nævnes ungdomsboliger på Aalborg
Havnefront, DSV i Landskrona, Cabinn i Aarhus og Horisonten i Ørestaden,
men også Fjerritslev Fjernvarmeværk kendetegner Drauschke Consults kvalitetsbeviste projektering af byggerier. Virksomheden har til huse i attraktive
lokaler i Aarhus V og løser flest opgaver i Danmark, men også en mindre
del i udlandet - især på Færøerne, hvor de opretter en afdeling pr. d. 1. juli
2019.

