Nyuddannet anlægsingeniør søges

til alsidig anlægsafdeling i Hillerød

Er du ansvarsbevist, pligtopfyldende og har interesse i anlægsopgaver?
Så har du den helt rigtige indgangsvinkel til at blive vores nye anlægsingeniør
Hos Dines Jørgensen og Co. A/S beskæftiger vi os med en bred vifte af rådgivningsopgaver. I vores anlægsafdeling er det
opgaver med beregning og planlægning af blandt andet etablering af sportsanlæg, vejanlæg, kloakanlæg, kloakrenovering
og byggemodninger, der gør vores hverdag spændende.
Hvad skal du lave hos os?
Du skal primært projektere anlægsopgaver inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale til f.eks. vejanlæg, kloakanlæg til
byggemodninger, kloakrenovering ved no-dig metoder og gravning, bassiner og pumpestationer. Du kommer også med
i marken for at undersøge og registrere eksisterende kloakanlæg. Som en vigtig del af arbejdet skal du føre tilsyn ved
udførelsen af mindre og mellemstore anlægsopgaver, så du derved kommer hele vejen rundt indenfor ingeniørfaget.
Vi forventer at du
• har lyst til at arbejde med mange forskellige typer af opgaver.
• har overblik og er i stand til at løse flere opgaver sideløbende.
• har lyst til at indgå i et team med vores øvrige medarbejdere i anlægsafdelingen.
• har personlig gennemslagskraft og er udadvendt.
• er engageret og ansvarsbevidst.
• kan formulere dig klart i skrift og tale på dansk.
• har mod på at være aktiv i din læreproces og dermed suge mere viden til dig.
Et godt kendskab til Office-pakken er klart et must for at kunne udføre opgaverne, men har du også kendskab til MicroStation
eller AutoCad, så er det en stor fordel men absolut ikke et krav.
Vi tilbyder
• en ugentlig arbejdstid på 36 timer - fredag fri kl. 13.
• stor grad af selvstændighed i arbejdet.
• løn efter kvalifikationer.
• lækker frokostordning.
I Dines Jørgensen og Co. har vi stor fokus på det sociale, og i det daglige har vi en let og uformel omgangstone.
Ansøgning
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til afdelingschef Jens Friberg på 21 64 02 92.
Send din ansøgning vedlagt relevante bilag til Jens Friberg på mail: jf@dj-co.dk
DINES JØRGENSEN & CO. A/S
Kirsebærallé 9-11, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 06 66
www.dj-co.dk

Dines Jørgensen & Co. A/S har i mere end 65 år været leverandør af rådgivningsydelser indenfor bygge- og anlægsbranchen. Vi yder
vores kunder en specialiseret og professionel rådgivning, som sikrer overholdelse af økonomiske rammer og deadlines. Vores styrke er
fleksibilitet, samarbejde og ansvarlighed med fokus på gennemarbejdede og holdbare løsninger. Læs mere om os på www.dj-co.dk

