VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆ T TE STANDARDEN FOR FREMTIDENS BYGGERI?
Er du detaljeorienteret, struktureret og systematisk? Trives du med at arbejde med statiske beregninger og produktudvikling? Så er du måske vores nye kollega!
I Scandi Byg har vi en vision om at sætte standarden for fremtidens byggeri gennem en innovativ og bæredygtig byggeproces.
Vi søger lige nu en bygningsingeniør/konstruktionsingeniør til teknisk support afdelingen som hovedsageligt arbejder med statik og konstruktioner, men også er sparringspartner for den resterende organisation i forhold til standardkonstruktioner, udførselsmetoder, materialer mv.

S TANDARDEN FOR FREMTIDENS BYGGERI
Du bliver en del af en spændende virksomhed med flad struktur, uformel omgangstone og gode kollegaer. Vi er på en
rejse, hvor automatisering og digitalisering står øverst på dagsordenen. Vi har egen tegnestue, der projekterer og udarbejder produktionsgrundlaget i 2D og 3D. Vi har fokus på leveringsevnen, kapacitetsudnyttelsen og at vi altid har
de rette ressourcer og kompetencer til at udføre jobbet.Vi er en ordreproducerende virksomhed med fokus på et godt
arbejdsmiljø og løbende produktivitetsforbedringer, så det færdige produkt til kunden leveres til aftalt tid, kvalitet
og pris.

OM JOBBE T, DU KOMMER BL ANDT ANDE T TIL AT ARBE JDE MED...
• Udarbejdelse af statiske beregninger iht. gældende normer
• Udarbejdelse af skitsemateriale til brug for den øvrige organisation
• Sparring med Tegnestuen, Teknisk afdeling og Salgsafdelingen
• Sparringspartner for organisationen i forhold til effektivisering og standardisering
• Deltage i innovations- og udviklingsprojekter

MERE OM DIG, DU HAR...
• Gode IT-kundskaber samt kendskab til Revit og/eller AutoCad
• Statisk forståelse og materialekendskab
• Evnen til at tænke nyt og kreativt
• Gode samarbejdsevner og et godt humør
• Lysten ti l at arbejde med byggeri i træ sa mt industriel ti lga ng i byggeprocessen
• Stor t engagement og brænder for fagligheden

BLIV EN DEL AF SCANDI BYG
Scandi Byg er et datterselskab i en af Danmarks største entreprenørkoncerner, MT Højgaard Holding. Vi er Danmarks største inden for industrialiseret modulbyggeri, og vores byggerier bliver produceret på egne fabrikker i
Løgstør og opført på byggepladser primært i Danmark, men også i udlandet. Vi er absolut førende inden for bæredygtigt byggeri og har som en af Danmarks eneste byggerivirksomheder grundlicens til svanemærkede byggerier.

INTERESSERE T ?
Send dit CV og motiveret ansøgning til job@scandibyg.dk og mærk ansøgningen ”Konstruktionsingeniør 2019-04”.
Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger vurderes løbende. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknisk chef Horst Günther på mail hgg@scandibyg.dk eller telefon 4116 3179.
Du kan læse mere om Scandi Byg og vores forskellige projekter inden for flerboliger, kontorer, skoler samt forskning
& sundhed på www.scandibyg.dk

