Dalsgaard Pavilloner A/S
Teknisk Designer/Tegner
28-37 Timer pr. uge

Bugattivej 12, 7100 Vejle
Tlf +45 75 86 96 11

www.dalsgaard-as.dk

Vejle, den 27. september 2017
Dalsgaard Pavilloner A/S er en dynamisk produktion/ udlejningsvirksomhed som beskæftiger ca.
30 medarbejdere i Vejle. Virksomheden har gennem en målrettet og fokuseret indsats positioneret
sig som en foretrukken leverandør af såvel midlertidige som permanente bygninger indenfor
modulbyggeri. Se mere om vores projekter på www.dalsgaard-as.dk
Om jobbet:
Til projektering i Revit 3D & Autocad, søger vi en teknisk designer til at stå for vores tegninger for
produktion og ligeledes for salgsafdelingen. Du vil komme til at arbejde med optegning af moduler
og pavilloner. I rollen som designer/tegner, vil du få et tæt samarbejde med virksomhedens
projektchef, bygningskonstruktør mf. Af primære arbejdsområder /opgaver vil du have:
·
·
·
·
·
·

Projektering og optegning for produktionen i Revit 3D.
Optegning af eksisterende udlejningsenheder i Autocad.
Udarbejdelse af produktionstegninger på konstruktioner og installationer.
Koordinering af tegninger på projekteringsopgaver.
Udarbejde skitser/beskrivelser for byggesags ansøgninger mv.
Forestå forberedelse til byggeansøgninger i samarbejde med projektchefen

Om dig:
Vi forventer, at du har minimum 2 års erfaring, inden for arbejdsområdet og er superbruger i Revit
3D. Der forventes endvidere, at du er velfunderet i konstruktionsfaget vedrørende optegning i 3D
samt øvet bruger af Office Pakken. Ligeledes kendskab til at redigerer i autocad.
Du tilbydes:
Ansættelse i en dynamisk virksomhed i rivende udvikling, hvor der ikke er langt fra beslutning til
handling. Ligeledes ligger vi vægt på at medarbejdernes trivsel går hånd i hånd med en
udfordrende hverdag og en teamorienteret kultur.
Vi tilbyder dig spændende opgaver, solid støtte og faglig sparring.
Herudover tilbydes du:
Attraktiv løn og mulighed for efteruddannelse.
Et stærkt fagligt miljø med masser af erfaring.
Et udfordrende og afvekslende job i et uformelt tværfagligt miljø.
Ansøgning:
Alle ansøgninger behandles løbende og fortroligt. Der afholdes jobsamtaler løbende. Send din
ansøgning med tilhørende CV.

Spørgsmål:
Alle spørgsmål og evt. ansøgning sendes til Klaus Trend Poulsen, ktp@dalsgaard-as.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.
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