Er du bygningsingeniøren, der er
gjort af den rette støbning?
Så har vi S-T-I-L-L-I-N-G-E-N til dig
Byggebranchens optur smitter positivt af hos os. – Vi har utroligt travlt
og kan derfor godt bruge en bygningsingeniør på holdet til tiltrædelse
snarest muligt. Det kunne være dig, hvis du brænder for kompleks og
alsidig statik og ellers har den profil, 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.
Til gengæld er det helt afgørende, at du er struktureret og både kan tage selvstændigt
ansvar og forstår at samarbejde på tværs med hhv. dine kollegaer og vores kunder.
Du er i den forbindelse løsningsorienteret og dygtig til at kommunikere på skrift og i
tale (dansk). Og så kan du holde pusten og humøret oppe i arbejdet frem mod enhver
deadline. Selv når den lejlighedsvis virker håbløs, eller hvis omdrejningspunktet er en
reklamation.
Dine ansvarsområder
Du får ansvaret for at udarbejde statiske beregninger på vores projekter i tæt samarbejde med vores projektledere. Samtidig er du det effektive bindeled i projekteringsog produktionsforløbet, når statiske beregninger leveres til os fra eksterne rådgivere.
Du gennemgår og kommenterer tilsendt materiale på det givne projekt. Du har
fokus på belastninger, belastningskombinationer, materialer, robusthed og statiske
virkemåder for byggeriet. Desuden står du for kontrol af armeringen på produktionstegningerne, ligesom du fungerer som sparringspartner for salgsafdelingen vedr.
spørgsmål om fx armeringsmængder og dimensioner.
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.
Sådan er vi
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, og hvor der trods travlhed er
plads til mindst et godt grin dagligt.
Interesseret?
Send din ansøgning til vores rekrutteringskonsulent, Thomas Aagaard: taa@tnr.dk.
Ved spørgsmål er du også velkommen til at kontakte teknisk direktør, Jesper Sørensen
på tlf. 41122342.

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.
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