WC/Bad

KONSTRUKTIONSINGENIØR SØGES
9.8 m²

Værelse

Værelse

12.0 m²

12.0 m²

E

Køl

relse
evæuddannet
Sov
r du
konstruktionsingeniør ualie 
Vikt
11.0 m²
og søger nye udfordringer
i et lokalt 2.3 m²
Walk-In
m²

EJ

5

EJ5

VI FORVENTER:
 Du har en uddannelse som
konstruktionsingeniør
 Du har minimum tre års erfaring
 Du er stærk på statiske beregninger og
dimensioneringer

VI TILBYDER
Køkken/Alrum
m²
 Selvstændigt39.8
ansvar
og varierende
arbejdsopgaver
 Mulighed for at præge din stilling fra Entre
7.9 m²
første dag
 Attraktiv lønpakke indeholdende
sundhedsforsikring og pension
 37 timers arbejdsuge (mulighed for deltid)
 Fast ansættelse med forventet start den
1. februar 2019
Garderobe

6.2
funderet rådgivende arkitektog ingeniørfirma? Er du stærk på statiske beregninger
og projektering af bærende konstruktioner?
Kan du arbejde selvstændigt og selvkørende
men samtidig er klar til at lære og lære fra
dig? Så er det dig, vi søger til stillingen som
e
konstruktionsingeniør hos MandrupStu
Arkitekt
18.6 m²
Kontor
| Ingeniør
Viborg.
10.0im²

Du har erfaring med Revit og kendskab til
Ovn
AutoCad
 Du er selvkørende og trives med travlhed
 Du er samarbejdsorienteret
 Du er stærk i din kommunikation.

Værelse

m²
Mandrup Arkitekt | Ingeniør er et 11.8
uvildigt
rådgivningsfirma, der beskæftiger sig med et
bredt spektrum af rådgivning indenfor byggebranchen, for såvel erhvervsvirksomheder
Gang
og offentlige
bygherrer samt entreprenører
7.2 m²
og privatpersoner. Vi er et ungt, dynamisk
team, der ikke er bange for at tage fat. Kig
forbi jensmandrup.dk og læs mere om hvad vi
tilbyder, ligesom du er velkommen
til at kigge
WC/Bad
m²
forbi kontoret
Bryggers til en snak.5.6
8.0 m²

Tiltrædelse den 1/2 eller efter aftale. IndkomVM
ne ansøgninger behandles
løbende og stillint.
gen besættes, når vi harVen
fundet
den rigtige.
TØ

Din ansøgning samt CV sendes til info@jensmandrup.dk hurtigst muligt. π

Garage
50.6 m²
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