Bygningskonstruktør til projektering
Vi søger en ny kollega til erstatning for vor bygningskonstruktør i vvs-afdelingen, der har søgt
nye udfordringer tættere på hjemmet.
Vores ydelser omfatter både traditionelle og mere specielle opgaver inden for erhvervsbyggeri,
kultur- og undervisningsbyggeri, restaurering af fredede bygninger samt boligbyggeri.

Du er den rette til stillingen, hvis du







Er uddannet bygningskonstruktør
Har 1-5 års erfaring fra rådgivende ingeniør- eller arkitektvirksomhed.
Er rutineret Revit-bruger og har erfaring med BIM, Bips, IKT og Microsoft Office – og
kendskab til AutoCAD er en fordel.
Har erfaring med projektering af bygningsinstallationer og bygningskonstruktioner og har
en god forståelse for processer i projekteringsfasen.
Arbejder selvstændigt, struktureret og målrettet med de sager, du får ansvar for.
Er tillidsvækkende og kan kommunikere med alle eksternt og internt.

Hos Strunge Jensen A/S får du






Opgaver, der omfatter projektering/tegning i 2D og 3D, udsendelse af projektmateriale,
udarbejdelse og vedligehold af tegningsstandarder og dokumentation til kunder, ad hoc
opgaver.
En selvstændig rolle i hvert projekt, hvor du i et tæt samarbejde med dine kolleger er med
til at sikre, at vores ydelser skaber værdi for kunden.
En god omgangstone blandt engagerede, hjælpsomme og fagligt dygtige kolleger i en
virksomhed med en flad organisationsstruktur.
Gode ansættelsesforhold i en stabil virksomhed med efteruddannelse og
udviklingsmuligheder inden for dit interesseområde, fleksible arbejdsforhold,
sundhedsforsikring, personalearrangementer, virksomhedsrejser m.m.
En arbejdsplads centralt placeret i Solrød, tæt på både offentlig transport og motorvej.

Stillingen er fast og generelt i henhold til funktionærloven. Løn i henhold til kvalifikationer.

Kom videre

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt rådgivningschef Jannich Rolf Larsen på telefon 20 60
60 17 eller fagleder Ole Daniels på telefon 20 60 12 06.
Mail din ansøgning med dit CV og eksamenspapirer til mailadressen ingenioer@strunge.dk,
mærket ”Jobindex – Bygningskonstruktør til projektering”. Vores arbejdssprog er primært dansk,
hvorfor din samlede ansøgning skal være på dansk.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og behandler ansøgningerne løbende.
Tiltrædelse snarest muligt.

Strunge Jensen A/S’ 32 medarbejdere yder kompetent ISO-certificeret rådgivning inden for byggeri og anlæg, primært
på Sjælland & øerne. Virksomheden har i mere end 40 år gennemført et utal af projekter i Danmark. Læs mere her på
hjemmesiden.

