Teknisk Designer / Bygningskontruktør med Revit erfaring
Hos Tech Huset fortsætter vi den positive udvikling, og søger derfor en erfaren Teknisk Designer /
Bygningskontruktør til vores kontor i København/Malmö.
Jobbet består i tegning/konstruktion, primært i vores eksisterende projekter. Du vil typisk være tilknyttet
flere projekter ad gangen, og det er derfor vigtigt at du er omstillingsparat, struktureret og har et godt
overblik. Jobbet er meget alsidigt, og du vil få en bred kontaktflade både internt som eksternt.

Om dig
Du er uddannet teknisk designer eller bygningskonstruktør. Du sætter kvalitet og punktlighed højt, og
brænder for udvikling. Du har gerne flere års erfaring med konstruktion/dokumentation, og arbejder godt
både selvstændigt såvel som i teams. Det er en nødvendighed at du har:
•

God erfaring med Revit

•

Arbejdet med VVS og/eller El diagrammer.

Vi vægter den rette indstilling, gode samarbejdsevner og godt humør højt.
Du er flydende i dansk og engelsk i skrift og tale.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et udviklende og alsidigt job med gode muligheder for at stifte kendskab med store dele af
dansk industri. Du bliver del af et dynamisk og ambitiøst team hvor alle bidrager til den gode stemning.
Vi har en flad ledelsesstruktur og du får derfor gode muligheder for at bidrage med nye idéer. Vi tilbyder
løn efter kvalifikationer.
Du vil få rig mulighed for videreuddannelse samt at indgå i relevante netværk.

Om Tech Huset
Tech Huset er fremtidens konsulenthus. Vi har egen tegnestue i Kolding, samt kontor i København/Malmö,
men løser primært opgaverne ude hos kunderne. Vores værdier er baseret på traditionelle dyder, med
stort fokus på fremtid og udvikling. Vi tilbyder fleksible løsninger til vores kunder inden for alt fra ingeniørog tegne-opgaver til prototyper og projektledelse. Vores kunder er primært produktionsvirksomheder i
hele Danmark.
Vores medarbejdere bliver løbende videreuddannede og er altid ajour med nyeste systemer og trends.
For yderligere information kontakt: Martin Lausen på mail ml@tech-huset.dk alternativt på
tlf. 23 30 09 07. Ansøgning og CV bedes fremsendt på job@tech-huset.dk og behandles naturligvis
fortroligt.
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