VI SÖKER ÄNNU EN KOLLEGA TILL VÅRT TEAM – ÄR DET DU?

RÅDGIVARE OCH PROJEKTLEDARE INOM FIBERBETONG
Vi är i behov av fler medarbetare till vårt växande sälj- och projekteringsteam på 10 personer bestående av
tekniska ritare, konstruktör, fiberbetong specialister och projektledare. Är du en av dem?
Vi önskar en medarbetare, som trivs med kundkontakt och rådgivning.
Du kommer vara ansvarig för projekten och ha den primära kontakten med arkitekter och entreprenörer.
Du kommer vara ansvarig för både dialog och projektering i projekten – stora som små.
Du styr resten av teamet genom projekteringen, så som lösningar, statik och ritningsarbete.
Du kommer göra offerter och följa projekten hela vägen tills fiberbetongelementen är monterade på plats.
Du kommer tidigt i projekten skapa design- och monteringslösningar passande det specifika projektet
tillsammans med arkitekter och entreprenörer. Under projekteringsfasen kommer du vara ansvarig för
tekniska lösningar, som fungerar både på byggarbetsplatsen och i produktionen.
Vi förväntar, att du kan arbeta självständigt, men att du samtidigt värdesätter att vara en del av ett team
där vi hjälper varandra.
Vi letar efter en person med en positiv inställning och en stor portion sunt förnuft.

Vi önskar en kollega, som
•

har byggteknisk erfarenhet (gärna byggnadsingenjör, konstruktör eller arkitekt)

•

tycker fiberbetong låter som ett spännande material

•

kan läsa och förstå ritningar

•

är erfaren användare av MS Office

•

är initiativrik och utåtriktad

•

är strukturerad och ordningsam

•

har förmågan att skapa och upprätthålla goda kundrelationer

•

är trygg med att tala engelska på professionell nivå
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Anställningens börjar med ett upplärningsförlopp där du får djupare insikt i materialet och dess många
egenskaper.
BB fiberbeton producerar inga standardprodukter alla element är projektspecifika. Du kommer därför
uppleva mycket växlande projekt med varierande förutsättningar där du utnyttjar fiberbetongens egenskaper.
Du kommer att sitta i våra ljusa lokaler och vara en del av vårt sälj- och projekterings team, som tillsammans
driver sälj och projektering i Skandinavien och resten av Europa.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö i en växande verksamhet - fylld med arbetsglädje och positiv anda.
Du kommer att få en varierad vardag med utmaningar och variation. Du kommer få möjlighet att utveckla
dig personligt och professionellt med ett spännande och relativt nytt material.
Arbetet är i Lille Skensved – 7 km nord om Køge tätt intill motorvägen – där både kontoret och produktionen
befinner sig.
Lönen kommer att förhandlas utifrån kvalifikationer.
Vi kommer kontinuerligt att kalla intresserade, därav är det egentligen ingen ansökningsfrist. Vi hoppas
kunna välkomna vår nya kollega så snart som möjligt.
Har du frågor om ansökningen, är du välkommen att kontakta Nikolaj Aalund Brandt
nikolaj@bbfiberbeton.dk, +45 40 74 46 65
Skicka din ansökning till job@bbfiberbeton.dk

BB fiberbeton A/S är en av världens ledande producenter av glasfiberarmerad betong (GRC).
Dansk, miljövänlig och grön produktion med låg energiförbrukning. Fiberbetong är en ny tids
betong.
BB fiberbeton A/S är ett familjeägt välkonsoliderat företag med cirka 65 anställda – fördelat på 10
olika nationaliteter. BB fiberbeton A/S är en orderproducerande verksamhet, som producerar element i glasfiberarmerad betong till byggindustrin.
Läs mer på www.bbfiberbeton.dk
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