VI SØGER ENDNU EN KOLLEGA TIL VORES TEAM – ER DET DIG?

RÅDGIVER OG PROJEKTTOVHOLDER INDENFOR FIBERBETON
Vi har brug for flere kræfter til vores voksende salgs- og projekteringsteam på 10 personer bestående
af tekniske tegnere, statiker og andre rådgivere og projekttovholdere. Er det dig?
Vi ønsker en medarbejder, der stortrives med kundekontakt og rådgivning.
Du vil være ansvarlig for projekter og have den primære kontakt med arkitekter og entreprenører.
Du vil være ansvarlig for både dialog og projektering i de respektive projekter – store som små.
Du vil trække på resten af teamet ift. løsninger, statik og ikke mindst selve tegnearbejdet.
Du vil lave tilbud og følge op på disse, samt have sparring om løsninger med arkitekter og rådgivere.
Du vil tidligt i projekterne skabe montage- og håndteringsløsninger sammen med arkitekter og entreprenører. Under projekteringsfasen vil du være ansvarlig for korrekte tekniske løsninger, der virker både
på byggepladsen og i produktionen.
Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, men at du samtidig værdsætter, at vi arbejder som ét hold
og hjælper hinanden.
Vi leder efter en person med et positivt sind og en stor portion sund fornuft.

Vi ønsker en kollega, der
•

har byggeteknisk erfaring (gerne bygningsingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt)

•

har lyst til at dygtiggøre sig indenfor fiberbeton

•

kan læse og forstå tegninger

•

er erfaren bruger af MS Office

•

er initiativrig, udadvendt og lærenem

•

er struktureret og ordentlig

•

har evnerne til at skabe og vedholde gode kunderelationer

•

er komfortabel med at tale engelsk på professionelt niveau

SKY PARK
BRATISLAVA

Der vil naturligvis være et oplæringsforløb, hvor du hurtigt får dyb indsigt i materialet og dets mange
egenskaber.
BB fiberbeton er ordreproducerende og elementerne formes og udvikles til den enkelte opgave indenfor
facader og altaner. Du vil derfor opleve meget vekslende projekter og opgaver, der udnytter fiberbetonens
alsidighed.
Du vil sidde i vores lyse lokaler og indgå i det daglige samarbejde i salgs- og projekteringsorganisationen,
der fælles driver salg og projektering i Skandinavien og resten af Europa.
Vi tilbyder et dynamisk arbejdsmiljø i en virksomhed i vækst - fyldt med arbejdsglæde og positiv ånd.
Du vil få en afvekslende hverdag med udfordringer og forandringer. Du vil få mulighed for at udvikle dig
personligt og fagligt med et spændende og relativt nyt materiale.
Arbejdet foregår i Lille Skensved – 7 km nord for Køge tæt ved motorvejen – hvor både kontor og produktion
er placeret.
Lønpakke med videre forhandles ud fra kvalifikationer.
Vi vil løbende kalde til samtaler, hvorfor der ikke er en egentlig ansøgningsfrist. Vi håber at kunne byde
vores nye kollega velkommen hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Nikolaj Aalund Brandt
nikolaj@bbfiberbeton.dk / +45 40 74 46 65
Send din ansøgning til job@bbfiberbeton.dk

BB fiberbeton A/S er en af Verdens førende producenter af glasfiberarmeret beton (GRC).
Dansk, miljøvenlig og grøn produktion med lavt energiforbrug og uden giftige materialer.
Fiberbeton er en ny tids beton.
BB fiberbeton A/S er en familieejet velkonsolideret virksomhed med omkring 65 ansatte – fordelt
på 10 forskellige nationaliteter. BB fiberbeton A/S er en ordreproducerende virksomhed, der
producerer elementer i glasfiberarmeret beton til byggeindustrien.
Læs mere på www.bbfiberbeton.dk
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