ERFAREN TEKNISK DESIGNER
Vi søger en tegner til Microstation og Civil 3D til Dines Jørgensen & Co. A/S, Hillerød
Er du en erfaren teknisk designer, og vil du være en del af et inspirerende arbejdsmiljø, så er jobbet hos Dines Jørgensen & Co. A/S
måske noget for dig. Kontoret er beliggende i udkanten af naturskønne Hillerød!
Om dig, du...
• er teknisk designer med min. 5 års relevant
erfaring
• er fagligt velfunderet med gode samarbejdsevner
• arbejder struktureret med et godt overblik også i pressede situationer
• har gode kommunikative og skriftlige
egenskaber
• har en positiv tilgang og mod på faglige
udfordringer
• er engageret, fleksibel og ansvarsbevidst
• har erfaring med vej og kloak samt
interesse for vand
• elsker at gi’ den en skalle
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være...
• at udarbejde 3D-modeller i Civil 3D
• at udarbejde 2D tegninger i Microstation for vej
og kloakanlæg
• at bidrage aktivt til den faglige udvikling og
vidensdeling
• digital aflevering - herunder håndtering af såvel
interne samt eksterne behov
• kvalitetssikring/granskning af rådgivers
projektmateriale
• egenkontrol
Vi forventer at du personligt
• har gennemslagskraft overfor kunder og
kollegaer
• har forretningsforståelse, diplomatisk sans
og et godt humør
• er logisk tænkende og fleksibel
• er ansvarsbevidst og pligtopfyldende
• er struktureret og selvstændig
• er klar i din kommunikation og behersker dansk
flydende i skrift og tale
• er nysgerrig og besidder lysten til at lære nyt

Dines Jørgensen & Co. A/S
Kirsebærallé 9-11, 3400 Hilerød Tlf. 48 26 06 66
Dines Jørgensen & Co. A/S har i mere end 70 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

Vi tilbyder
Et åbent og uformelt arbejdsmiljø i en virksomhed med
flad struktur. Vi lægger
vægt på balancen mellem
arbejde og privatliv - og har
praktiseret social ansvarlighed længe før det blev
moderne.
Vores medarbejdere bliver
ofte hos os i mange år, og
spørger man dem hvorfor,
er svaret som regel, at der
hersker en særlig ånd og et
godt kollegialt samvær.
Du får en ugentlig arbejdstid på 36 timer - fredag til
kl. 13 - til en attraktiv løn
inkl. pension og sundhedsforsikring.

Ansøgning
Vil du vide mere om jobbet,
er du velkommen til
at ringe til afdelingslederne
Jens Friberg på 21 64 02 92
eller til Jan Krog Jørgensen
på 24 21 04 79.
Send din ansøgning vedlagt
relevante bilag på mail til:
ansogning@dj-co.dk senest
d. 30.11.2022

