Langkjær Staalbyg as SØGER:

INGENIØR
Til teknisk afdeling søges en kompetent og engageret ingeniør/medarbejder til projektering
af bærende stålkonstruktioner til bygge- og anlægsopgaver.

Som ingeniør skal du gennemføre intern projektledelse
frem til det færdige produktions- og montagegrundlag.

•	
Du kan kommunikere på dansk og engelsk både
skriftligt og mundtligt.
•	Du er vant til at arbejde med 3D programmer – gerne

JOBBET

TEKLA.

I jobbet som ingeniør er det dig, der blandt andet:
•	er bindeleddet mellem salgsafdeling og produktio-

Virksomheden kan tilbyde ansættelse i en dynamisk

nen, idet du udarbejder statiske beregninger, pro-

virksomhed, et spændende job med gode udviklings-

duktionsgrundlag og montagevejledninger ud fra

muligheder samt et godt arbejdsmiljø i et team af dyg-

sælgerens og kundens oplysninger.

tige og erfarne ingeniører og bygningskonstruktører.

•	sikrer logistikken omkring projekterne i tæt samarbejde med salg, indkøb, produktion og montage.
•	er virksomhedens repræsentant i projektsamarbejdet med kunder, rådgivere og myndigheder.

Du vil få en alsidig hverdag med gode og engagerede
kolleger, omgangstonen er fri og uformel. Løn efter
kvalifikationer inkl. pensionsordning og sundhedsforsikring. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Konsulent Palle Morthorst på tlf.

DINE KVALIFIKATIONER

2496 1350.

•	Uanset om du er erfaren eller nyuddannet, har du
med baggrund i en uddannelse som ingeniør, erfa-

Send din ansøgning til pmo@north-con.dk – hurtigst

ring med eller interesse for løsninger og konstrukti-

muligt. Ansøgningerne behandles løbende.

oner indenfor stål.
•	
Du er resultatorienteret, kvalitetsbevidst, udadvendt og imødekommende og forstår vigtigheden af
tværorganisatorisk samarbejde.

Langkjær Staalbyg er en ordreproducerende virksomhed med ca. 85 medarbejdere, som projekterer, fremstiller og monterer bærende
stålkonstruktioner til mange spændende og forskelligartede byggeopgaver til ind- og udland. Med fodfæste i det midtjyske, er automatisering og
optimering af produktionen sammen med et godt håndværk og dokumenteret kvalitet en naturlig del af hverdagen hos Langkjær Staalbyg,
så virksomheden fremstår som en ansvarsbevidst fagentreprenør. Se mere på www.staalbyg.dk

