Arkikon søger en bygningskonstruktør med byggeteknisk snilde
Vil du arbejde med de mange komplekse forhold, der er i store tekniske byggerier?
Hvis du svarede ja til ovenstående og er uddannet bygningskonstruktør, kan det være dig, vi mangler!
Du vil blive en del af Arkikon, der med 35 års erfaring leverer komplet og specialiseret rådgivning inden for komplekst
og teknisk byggeri. Vores team består af arkitekter, ingeniører og konstruktører, og det er samspillet mellem vores
forskellige kompetencer, der gør, at vi kan levere løsninger, hvor teknik, æstetik og funktion smelter sammen. Hos os
bliver du en del af et tværfagligt team, hvor vi arbejder tæt sammen hver dag på tværs af vores specialer og altid har
øje for helheden.
Vi tilbyder:
• Et godt og rummeligt arbejdsmiljø med en uformel
tone på vores tegnestuer i Randers og Grenaa
• Et dynamisk team med forskellige faglige perspektiver
• Høj grad af frihed under ansvar fra første dag
• Fokus på din udvikling med forskelligartede opgaver
• Gode lønforhold, betalt frokostpause, fleksible
arbejdsvilkår, frokost- og frugtordning,
sundhedsforsikring og firmapension
• Sociale arrangementer (f.eks. studietur)

Vi forventer:
• Du er samarbejdsorienteret og brænder for at arbejde
i tværfaglige teams med arkitekter og ingeniører
• Du har et selvstændigt drive og formår at planlægge
og styre egne arbejdsopgaver og projekter
• Du bidrager med godt humør og en positiv indstilling
• Du har en god projektforståelse og erfaring med
byggeteknik
• Du kan arbejde i Revit
• Bonus: Interesse inden for IT er et plus

Som bygningskonstruktør hos Arkikon er du en vigtig og selvstændig del af projekteringen, ligesom du ses som
bindeleddet i samarbejdet mellem vores fagligheder. Vi søger hele tiden at optimere vores processer, og du kan hurtigt
få mulighed for at præge vores arbejdsmetoder ud fra de idéer, du har.
Er det dig, vi leder efter? Så send en motiveret ansøgning med dit CV til info@arkikon.dk.
Ønsker du mere information? Så er du velkommen til at kontakte Jesper Quist Hauskov på tlf. +45 20960762.
Vi behandler ansøgningerne løbende og ansætter, når den rette person dukker op.
Vi glæder os til at høre fra dig!

