Bygningsingeniør
– med mulighed for hjemme-/fjernkontor

Konstruktion og tegning af udfordrende betonelementer
Vi har fortsat utroligt travlt med nogle af de mest udfordrende byggeprojekter i Danmark, og har derfor brug
for endnu en bygningsingeniør til at styrke teamet på 15 engagerede tegnere, beregnere og projektledere i
konstruktionsafdelingen.
Hvem er du?
Brænder du for kompleks og alsidig statik, beregning og tegnearbejde, så er det måske dig vi leder efter.
Udover at være uddannet bygningsingeniør behersker du statikken i komplekse betonkonstruktioner, og vi
forestiller os, at du har nogle års erfaring fra en lignende stilling. Du er struktureret og tager selvstændigt
ansvar for egne projekter og forstår at samarbejde på tværs med hhv. dine kollegaer og vores kunder. Du er
løsningsorienteret og dygtig til at kommunikere på skrift samt i tale på både dansk og engelsk.
Du har positiv energi og arbejder vedholdende sammen med dine kollegaer mod enhver deadline – selv når
den lejlighedsvis virker håbløs, eller hvis omdrejningspunktet er en reklamation.
Dine arbejdsopgaver
Udarbejdelse af statiske beregninger på vores projekter i tæt samarbejde med vores ingeniør samt
vores projektledere. I samarbejde med vores ingeniør er du det effektive bindeled i projekterings- og
produktionsforløbet, når statiske beregninger leveres til os fra eksterne rådgivere. Du gennemgår og
kommenterer tilsendt materiale på projekter.
Du har fokus på belastninger, belastningskombinationer, materialer, robusthed og statiske virkemåder for
byggeriet. Desuden står du for kontrol af armeringen på produktionstegningerne, ligesom du sikrer den
nødvendige dokumentation.
Dan-Element tilbyder
Vi kvitterer med en attraktiv lønpakke inkl. sundhedsforsikring og pensionsordning.
Læg hertil kantineordning og mulighed for at deltage i op til flere sociale arrangementer i løbet af året.
Da vi er privatejet og har en flad organisationsstruktur, har vi forholdsvis kort vej fra tanke til
handling, uanset hvorfra og fra hvem de gode idéer kommer. Det giver hver enkelt medarbejder
gode vilkår for faglig og personlig udvikling. Derudover kan du se frem til et godt arbejdsmiljø
med frihed under ansvar.
Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt
headhunter Thomas Aagaard på 23 73 39 13,
eller søg direkte her.

Dan-Element A/S . Fabriksvej 12
DK- 7800 Skive . Tlf. +45 97 58 52 22
de@danelement.dk . www.danelement.dk

Stolt leverandør til byggebranchen siden 1986
Dan-Element A/S producerer betonelementer på specialbestilling for den danske byggebranches dygtigste aktører. Virksomheden, der p.t. beskæftiger 130 medarbejdere,
har administration, tegnestue og fabriksanlæg på samme adresse, hvilket sikrer en yderst smidig logistik. Herunder hviler driften på et sundt værdisæt, hvor innovation,
professionalisme og arbejdsglæde altid sætter dagsordenen. Både indadtil og udadtil.

