Bygningskonstruktør med erfaring inden for konstruktionsområdet søges
til tegnestuen i Sønderborg
Er det bedste, du ved at skabe overblik og formidle komplekse løsninger i konstruktionsmodeller og -tegninger - og navigerer du lige så hjemmevant i
Revit som i din egen stue? Har du lyst til at være en del af et større rådgivende ingeniørfirma, hvor samarbejde, initiativ og tværfaglighed er i fokus?
Så læs videre her:
Hos SlothMøller, Oluf Jørgensen Group, får du mulighed for at arbejde med både de store komplekse byggerier og med små og mindre sager. Vi er
blandt landets førende rådgivere med mere end 70 års erfaring og +200 medarbejdere. Med en bred portefølje af referencer fra de fleste sektorer i
Danmark, og med en række nye projekter på bedding, går vi en spændende fremtid i møde.
I de senere år har vi været på en spændende vækstrejse, både organisatorisk og i forhold til de projekter vi beskæftiger os med. Vi varetager både
store og små opgaver inden for en bred vifte af rådgivningsområder, hvor vores dygtige medarbejdere har hver deres specifikke arbejdsområder.
Hos SlothMøller værdsætter vi det gode samarbejde og den kompetente rådgivning i øjenhøjde. Ved at lytte til kunden, samarbejdspartneren eller
kollegaen og tale et sprog, som alle forstår, baner vi vejen for skræddersyede løsninger til specifikke problemstillinger.
Om stillingen
Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor du bliver en del af vores konstruktionsafdeling i Sønderborg, og kommer til at arbejde med
bygningsmodellering, 3D-projektering, løsning af konstruktionssamlinger og tilsyn inden for afdelingens konstruktionsprojekter. Du kommer til at
indgå i teams med ingeniører og konstruktører om at løse spændende tværfaglige konstruktionsprojekter. Dine opgaver tæller blandt andet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse og vedligeholdelse af projekternes konstruktionsmodeller.
Løsning af alle former for bygningsdetaljer.
Udarbejdelse af tegningsmateriale, beskrivelser og tilbudslister.
Styre modeludvekslinger og sagsdokumenter på webplatforme på specifikke sager.
Assistere ved projektering af konstruktionsprojekter.
Dokumentation og kvalitetssikring af konstruktionsprojekterne.
Koordinering med de øvrige ingeniørdiscipliner.
Udførelse af fagtilsyn.
Forholde sig til brandtekniske løsninger iht. gældende regler.

Om dig
Vi forventer, at du har evnerne til at sikre fremdrift på egne opgaver og lysten til at indgå i et tæt samarbejde med dine kolleger. Konkret forventer vi,
at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har relevant uddannelse som bygningskonstruktør.
Du har minimum 3 års erfaring inden for en lignende rådgivende virksomhed.
Du har stort kørekort til digitale projekteringsprogrammer, herunder Revit.
Du har et kendskab til gældende lovgivning og standarder på området, især BR18.
Du indgår naturligt i et tværfagligt team, og kan samarbejde på tværs af fag og grænseflader med de øvrige ingeniørdiscipliner.
Du kommunikerer på forståeligt dansk – tale og skrift.
Du er innovativ og gerne tager initiativ til nye løsninger.
Har interesse for og kendskab til brandtekniske løsninger.

Du har en positiv tilgang til menneskerne omkring dig; du lytter til dine samarbejdspartnere og søger kompromiser, hvor det er nødvendigt - dog har
du også handlekraften til at føre egne initiativer igennem.
Du tilbydes
Hos SlothMøller tilbydes vide rammer for at tilgodese dine ønsker til egen udvikling. Virksomheden er værdibaseret og arbejder
overordnet med, at sætte kunden i centrum og internt udvises respekt og tillid til hinanden.
I dagligdagen vil du opleve en ånd, hvor nytænkning altid er velkommen og initiativer til at gøre tingene lidt bedre altid bliver værdsat.
Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Mark Hymøller på tlf.: 4042 0473.
Ansøgningsfrist: snarest
Bemærk, der indkaldes løbende kandidater, og vi ansætter, når den rette er fundet. Alle henvendelser behandles fortroligt. Ansøgning og
CV skal sendes til: hr@ojas.dk – mrk. ”SlothMøller - Bygningskonstruktør”.
Om SlothMøller – en del af Oluf Jørgensen Group
SlothMøller har ca. 30 dygtige medarbejdere fordelt på vores afdelinger i Aarhus og Sønderborg. SlothMøller prioriterer et
værdiskabende og kreativt arbejdsmiljø, hvor sammenhold vægtes højt og hvor der lægges vægt på gensidig tillid. Se mere på www.slothmoller.dk
SlothMøller blev i 2019 en del af Oluf Jørgensen Group, og dermed en del af et landsdækkende rådgivende ingeniørfirma med kontorer i
København, Roskilde, Odense og Horsens, foruden de to kontorer i Sønderborg og Aarhus. Der er dermed rig mulighed for sparring og
samarbejde med ca. 200 kolleger på landsplan. Se mere på www.ojas.dk

