Bygningsingeniør søges til kompleks og alsidig statik
Om Dan-Element A/S
Vi producerer elementer af beton på specialbestilling til byggebranchen. Siden begyndelsen i 1986 har vi
bestræbt os på at være udviklingsorienteret og på forkant med gældende lovkrav og certificeringer. Det
sætter os i dag i stand til at matche en forespørgsel fleksibelt og ned til mindste detalje, uanset omfanget.
Altid drevet af et stærkt engagement og altid til levering efter aftalt kvalitet og tid.
Alt udføres på egen danske fabrik med ca. 130 medarbejdere i alt, der ligger side om side med tegnestue og
administration. Fordelene er bl.a. ubesværet logistik og tæt sparring mellem produktionen og andre
afdelinger. Vi måler vores berettigelse på forskelligheden af de opgaver, vi har løst – men frem for alt på
vores kunders tilfredshed. Sammen med flere af landets førende entreprenørvirksomheder sætter vi vores
præg på fremtidens byggerier i hele Danmark.

Dine arbejdsopgaver
•

•
•
•
•

For leverancer hvor vi selv udfører de statiske beregninger, udarbejder du disse selvstændigt.
Såfremt de statiske beregninger kommer fra eksterne rådgivere, har du ansvaret for den gensidige
formidling og afvikling mellem os og rådgiveren.
Gennemgang og kommentering af det fremsendte statiske materiale på sagen, hvor du bl.a. er inde
over belastninger, belastningskombinationer, materialer og statisk virkemåde for byggeriet.
Kontrolprocedure af statiske beregninger jfr. bips 223.
Kontakt til vore teknikere for formidling af statik og kontrol af støbetegninger i forhold hertil.
Sparringspartner på tilbudssager med projekteringsleder og salgsafdeling fx om robusthed og
dimensioner.

Dan-Element projekt vinder Betonelementprisen 2015
På billedet ses familie- og ungdomsboligerne, Henius House i Aalborg, som er et af mange projekter vi har
været med til at skabe. Et arkitektonisk flot byggeri fuldført inden for en stram økonomi og presset tidsplan,
der samtidig overholder fremtidens energikrav.

Vi tilbyder
•
•
•
•
•

Kort vej fra tanke til handling. Som en 100% privatejet virksomhed med en flad struktur, er der
særlig god mulighed for at realisere de gode idéer.
Gensidig respekt, en ordentlig tone og frihed under ansvar. Det er grundlæggende værdier hos os.
En vedvarende begejstring for at optimere og udvikle. Blandt andet via samarbejde på tværs af
virksomheden.
Døren er altid åben hos den adm. direktør/ejer, og du får naturligvis en hånd med fra din nærmeste
leder – konstruktionschefen. Begge er uddannet som bygningsingeniør.
En arbejdsplads der er med i centrale faglige sammenslutninger, og som går foran i forhold til at
præge den faglige udvikling.

For at få succes i jobbet
Du er bygningsingeniør og motiveret for at arbejde med statik, hvorfor du har erfaring med gængse
statikprogrammer. Du samarbejder og kommunikerer internt med de forskellige fagligheder på tværs af
organisationen og eksternt med kunder, leverandører og rådgivere. Derfor er det afgørende, at du kan
skære igennem, og at du taler og skriver dansk på et højt niveau. Det er ligeledes nødvendigt, at du får
opgaverne i mål inden for deadlines. Hvis tidsplanen afviger på grund af eksterne faktorer, holder du
samarbejdspartnere og ledelsen informeret i god tid. Når der opstår udfordringer i et projekt, er dit fokus
på løsninger, der tilgodeser kundernes behov. Vi arbejder ofte med korte deadlines, og derfor kan du
håndtere projektbaseret arbejdspres.

Tiltrædelse, arbejdssted og lønpakke
Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette profil. Arbejdspladsen er placeret ved
Skive. Du tilbydes konkurrencedygtig løn, pension, kantineordning og sundhedsforsikring. Du kan se mere
på: https://danelement.dk/ - Rekrutteringsprocessen varetages i samarbejde med Asgaard Recruitment. Du
er velkommen til at kontakte Kåre Zacho Rasmussen på 21 90 09 72 / kzr@asgaardrecruitment.dk eller Jens
Nicolaj Maagaard på 30 94 84 81 / jnm@asgaardrecruitment.dk for at høre mere om jobbet.

