Dan-Element A/S søger en kollega
til projekteringsafdelingen.
Brænder du efter et spændende job i en virksomhed i rigtig god udvikling, hvor kunden er i fokus?
Ser du muligheder frem for begrænsninger og udfordringer frem for problemer og ønsker du at blive en del
af et team med et meget højt fagligt niveau, så er det måske lige dig vi søger.
Vores team, tegner vægge – søjler/bjælker – trapper – altaner – sandwichfacader og meget mere til nogle af
de mest udfordrende og spændende byggerier. Basis for bedst mulige løsninger er tekniske tegninger, der
er udarbejdet efter kundernes projektmateriale og DAN-ELEMENT’s høje interne kvalitetsstandarder. Som
en del af vores dygtige team vil du opleve et stort ansvar for kvaliteten af tegningerne og stor
selvstændighed i løsningen af kundernes projekter.
Vi forventer at du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er uddannet Bygningskonstruktør eller Teknisk Designer - eller har byggeteknisk erfaring med
forståelse for komplicerede konstruktioner.
Trives og har erfaring med at udarbejde produktionstegninger i 2D og 3D
Er erfaren bruger af AutoCad eller Revit
Har et godt overblik og kan lide at have mange bolde i luften
Overholder dine aftaler og deadlines
Er kvalitetsbevidst og arbejder struktureret
Er teamplayer
Tager et naturligt ansvar og har fokus på muligheder og løsninger.
Kan arbejde selvstændigt.
Taler og skriver dansk

Mere præcist er opgaverne:
•
•
•
•

Udfærdigelse af produktionstegninger
Detaljeret screening af projektmateriale
Samarbejde med interne afdelinger
Kontakt til eksterne samarbejdspartnere

Vi tilbyder en spændende og udviklende stilling i en dynamisk og udviklingsorienteret virksomhed, hvor du
selv vil have stor indflydelse på din hverdag.
Stillingen er en fuldtidsstilling. Send din ansøgning hurtigst muligt – vi indkalder løbende til samtale.
Ansøgningen sendes til: Dan-Element A/S, Fabriksvej 12, 7800 Skive, att.: HR-Chef Lilian Majgaard Veile,
eller på mail til lima@danelement.dk.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.
For yderligere oplysninger kontakt Projektleder Carsten G. Pedersen telefon 96875232

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 140 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.

