Er du vores nye
Bygningskonstruktør
til kloge kvadratmeter?
Med din håndværksmæssige baggrund,
tekniske viden, kreativitet og rådgivning,
hjælper du vores kunder med at gøre deres
drømme til virkelighed. En personlighed og
erfaring, du kan anvende til at skabe tryghed
og tillid hos kollegaer og kunder.

Primære arbejdsopgaver
• Skitsering til salg
• Udarbejdelse af myndighedsprojekt
• Projektering af produktionstegninger
• Tovholder på ingeniørberegninger
• Dialog med kunder i forbindelse med projektering
• Dialog med produktionen i forhold til tegningsmateriale
• Udarbejdelse og udvikling af standard produktionsdetaljer.
• Support på kvalitetssikring i produktionen og udvikling heraf

Vi forventer...
Med din erfaring som bygningskonstruktør, samt din håndværksmæssige baggrund, arbejder du selvstændigt og tager
ansvar. Du har primært dit fokus på vores byggeprojekter

• Support på tilbudskalkulering samt indhentning af tilbud fra
UE
• Support på mængdeudtag samt materialebestilling.
• Support på grøn omstilling

fra start til slut, men bidrager også til idéudvikling, som kan

Vores krav til kvalifikationer

distancere os fra konkurrenterne.

• Erfaren bruger af Revit

Du trives med - selvstændigt og effektivt - at koordinere flere

• Dygtig til at løse byggetekniske detaljer

projekter på én gang, og samtidig løse flere små opgaver. Du
har styr på bygningsreglementet og de tekniske detaljer og
er erfaren bruger af Revit. Som medarbejder er du proaktiv
og giver den en ekstra skalle, når der er brug for det. Du
bidrager positivt til fællesskabet, og gør en forskel.
Nogle samler på frimærker – vi samler på
engagerede, dygtige medarbejdere...

• Skarp i bygningsreglementet
• Håndværksmæssig uddannelse (Gerne tømrer)
• God til at samarbejde og kommunikere med kollegaer, leverandører, rådgivere og håndværkere i en
dynamisk hverdag
• Forstår at løse opgaver selvstændigt og effektivt
• Er vant til at koordinere flere opgaver samtidigt,
når der er travlt

Vi tilbyder
• Pensionsordning
• Godt arbejdsmiljø
• Fleksible arbejdstider
• Arbejdstelefon og computer samt mulighed
for hjemmekontor

Send din ansøgning til
Projektchef, Brian Jespersen
Hos JK Pavilloner sørger
vi for, at du bliver udfordret
både byggeteknisk og kreativt,
da de færreste af vores
projekter er ens.

Kloge
kvadratmeter

bj@jk-pavilloner.dk
Mobil +45 5073 9056
JK Pavilloner ApS
Nydamsvej 3 • DK-6040 Egtved
jk-pavilloner.dk

