sbs rådgivning a/s ARKITEKTER OG INGENIØRER

VI SØGER EN BYGNINGSKONSTRUKTØR MED KENDSKAB TIL RENOVERING TIL
VORES TVÆRFAGLIGE RÅDGIVERTEAM I KØBENHAVN
sbs rådgivning a/s er et tværfagligt rådgivningshus indenfor renovering.
Vi er 25-30 medarbejdere – primært arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører - der arbejder sammen på tværs af faggrænser for i fællesskab at skabe de bedste løsninger for vore
kunder.
Vi har gennem mange år specialiseret os i renovering af den ældre bygningsmasse inden for
såvel erhvervsbyggeri som boliger, og har således opbygget bred erfaring på et højt fagligt
niveau.
Se mere på: www.sbsby.dk.
Til vores tegnestue søger vi en ny kollega.
Primære arbejdsopgaver:
• projektering og tilsyn på store som mindre renoveringsopgaver
• projektarbejde og evt. projektledelse i projektteam
Kvalifikationer:
• uddannelse som bygningskonstruktør
• mindst 5 års erhvervserfaring fra lignende stilling
• praktisk erfaring med renoveringsprojekter
• Fortrolig med MSOffice, AutoCAD, og gerne andre gængse IT-værktøjer
• Det er en forudsætning at du behersker dansk i både skrift og tale
Som person forventer vi, at du:
• arbejder solidt, selvstændigt, løsningsorienteret og tager ansvar fra første fase til aflevering
• er fleksibel, hjælpsom og en god team player
• er god til at kommunikere med såvel kolleger som kunder
Vi tilbyder:
• et spændende og udfordrende job i et tværfagligt rådgivningshus
• gode kollegaer i et fælles, åbent og uformelt arbejdsmiljø
• efter initiativ, lyst og evner mulighed for indflydelse på egen kompetenceudvikling
• løn efter kvalifikationer
Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at tage kontakt til adm.
direktør og ingeniør Carsten Thomasen, tlf: 4045 4777, e-mail cat@sbsby.dk, med henblik på
en samtale.
Alle henvendelser behandles fortroligt, og vi tager løbende ansøgere til samtale med henblik
på ansættelse snarest.
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