Bygningskonstruktør
- med ansvar for projektering og kvalitetssikring
HTK Consult søger for JK Pavilloner ApS
Ønsker du at komme helt tæt på byggeriet og få en mere alsidig hverdag? I denne stilling får
du din daglige gang både på kontoret og i produktionen, hvor vi fremstiller specialtilpasset
modulbyggeri til vores kunder.
Hos JK Pavilloner bliver du en del af en mindre virksomhed, hvor du får mulighed for at arbejde
med mange forskelligartede byggeprojekter lige fra kontorbygninger, skoletilbygninger, til
ammestuer og musiklokaler. Der er ikke to opgaver der er ens, og vores produkter er ligesom
vores hverdag både fleksibel og alsidig.

Projektering og kvalitetssikring af kloge kvadratmeter
Med reference til projektchefen får du ansvaret for både projektering og kvalitetssikring.
I samarbejde med direktøren arbejder du med projektering i tilbudsfasen, og i tæt samarbejde
med projektchefen kommer du til at arbejde med projektering og kvalitetssikring i forbindelse
med vores produktion. I den forbindelse får du til opgave at udarbejde produktionstegninger
og sparre med dine kollegaer i forbindelse med detaljer, ændringer, tilpasninger mv.
I forhold til vores kvalitetssikring så er forventningen, at du får ansvaret for at implementere
vores nye kvalitetsstyrringssystem. Du får hermed til opgave at sikre en god proces og
håndtering af dette. Hertil skal der udarbejdes beskrivelser og standarder i forbindelse med
dokumentering af blandt andet vores arbejdsprocesser, arbejdsbeskrivelser, KS rapporter mv.
Det bliver en spændende og vigtig opgave, som vi selvfølgelig også kommer til at hjælpe dig i
mål med.
Opsummeret er forventninger til arbejdsopgaverne i stillingen følgende:
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af skitser og tegninger i forbindelse med tilbud
Udarbejdelse af myndighedssæt jf. bygningsreglementet og gældende lokalplaner
Udarbejdelse af produktionstegninger og detaljer
Implementering af kvalitetssikringssystem
Udarbejdelse og vedligehold af standarder, arbejdsbeskrivelser, detaljer mv.
Løbende sparring med produktionen ift. projektering og kvalitetssikring

Faglige og personlige kompetencer
Af faglige kvalifikationer forestiller vi os, at du er uddannet enten bygningskonstruktør eller
byggetekniker. Muligvis har du også en håndværksmæssig baggrund. Du har samtidig arbejdet
med Revit og har indsigt i bygningsreglementet (KK2)
Vigtigst af alt er dog din personlighed og lyst til opgaverne.
Du trives med alsidigheden i den mindre virksomhed, hvor du kan få mulighed for at arbejde
med mange forskellige opgaver, hvor du formår at indgå i tæt samarbejde med dine kollegaer
både på kontoret og i produktionen.
Personligt er du handlingsorienteret og trives med at have ansvaret for vores projektering og
tegningsarbejde, hvilket kræver grundighed og detaljesans. Samtidig med dette trives du i en
koordinerende rolle, hvor der er behov for, at du i højere grad arbejder inddragende og
supporterende.

Vi tilbyder
Hos JK Pavilloner får du en selvstændig rolle med stor alsidighed i opgaverne. Der er gode
udviklingsmuligheder fagligt som personligt, og tiden må vise, hvilken vej du rent fagligt og
personligt ønsker at bevæge dig.
Arbejdsplads ligger Nydamsvej 3, 6040 Egtved
Arbejdstiden er 30-37 timer med fleksible arbejdsvilkår
Løn efter kvalifikationer

Kontakt og ansøgningsfrist
Har du spørgsmål til jobbet kan du kontakte vores rekrutteringspartner Helene Tersbøl
Kristiansen fra HTK Consult på telefon +45 30137513

