DS Elcobyg A/S søger:

Dato: 28.06.19

Produktionstegner
Tegnestue søger produktionstegner til byggebranchen
Din næste virksomhed
DS Elcobyg producerer og leverer betonelementer til større og mindre boligbyggerier, samt erhvervs-, institutions- og landbrugs
byggerier. Leverancerne foregår i tæt samarbejde med entreprenører, håndværkere, projekterende og bygherrer.
Virksomheden er placeret i Hobro og beskæftiger i dag 130 medarbejdere. DS Elcobyg er en del af DS Gruppen som omsætter årligt for
et firecifret millionbeløb. DS Elcobyg er i en meget positiv udvikling og søger på baggrund af øgede aktiviteter en produktionstegner.
Dit næste job
Hvis dit næste job bliver som produktionstegner hos DS Elcobyg så vil du:
• Få en varieret hverdag med mange forskellige typer af opgaver og projekter
• Indgå i tæt samarbejde med egne ingeniører samt produktionen
• Selvstændigt arbejde med planlægning, koordinering og styring af dine opgaver så aftalte leverancer og deadlines overholdes
• Kunne følge dine opgaver fra den indledende fase til færdig levering og dermed konkret opleve det endelige resultat af din indsats
• Mulighed for faglig udvikling med afsæt i egne kompetencer
• Indgå i teams med dygtige og erfarne kollegaer i en dynamisk hverdag
Din hverdag vil bl.a. indeholde følgende arbejdsopgaver:
• Granskning af projektmateriale
• Inddeling af elementer i samarbejde med ingeniør og produktion, hvor ressourcerne optimeres
• Udarbejdelse af elementtegninger i Impact 3D (AutoCad platform)
Din baggrund
• Uddannelsesmæssigt forestiller vi os at du er konstruktør, teknisk designer, byggetekniker eller lign.
• Du har en bygningsforståelse og måske endda også erfaring med betonelementer
• Det er en fordel hvis du tidligere har arbejdet som tømrer eller lignende, men ikke et krav
• Erfaring med at arbejde på en tegnestue er ønskelig
• Du behersker MS-Office og AutoCad
Din personlighed
For at få succes hos DS Elcobyg forventer vi, at du som person:
• Arbejder kvalitetsbevidst og grundigt med dine opgaver
• Er selvstændig og tager ansvar for dine opgaver
• Er fleksibel, hjælpsom og en stærk teamplayer, der forstår betydningen af at løfte i flok
• Udadvendt og god til at kommunikere med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
• Er vedholdende, serviceminded og en praktiker der fokuserer på muligheder frem for begrænsninger
Hos DS Elcobyg tilbydes du
• Løn efter kvalifikationer samt pensionsordning
• Et fagligt stærkt miljø

Sådan søger du jobbet...
Hadsundvej 8 · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 26 57

Send ansøgning og CV til: mbl@ds-elcobyg.dk
Yderligere oplysninger: Morten Larsen
Telefon: +45 25 20 92 73
Alle ansøgninger behandles fortroligt

www.ds-elcobyg.dk

Læs mere om DS Elcobyg på vores hjemmeside.

...en del af DS Gruppen

