Faglig stærk konstruktionsingeniør med 3 – 5 års erfaring
Vi har travlt… Og da det er vores ambition altid at levere vores projekter til aftalt tid og med høj kvalitet i
opgaveløsningen, søger vi endnu en velfunderet, selvkørende og faglig stærk ingeniør til vores
konstruktionsafdeling - og vi glæder os til at byde dig velkommen i vores team.
Om jobbet:
Som konstruktionsingeniør hos JPM ApS vil du få en alsidig, afvekslende og udfordrende hverdag, hvor du
enten selvstændigt eller som del af et team kommer til at drive projekter fra første kundekontakt til
aflevering af byggeriet.
Vi har i øjeblikket travlt med projektering og bygherrerådgivning på flere store boligbyggerier, primært i
Storkøbenhavn, samt på diverse renoveringsopgaver og ombygninger, så det er vigtigt, at du har en
struktureret tilgang til dine arbejdsopgaver og evner at bevare roen og overblikket i en travl hverdag, og at
du er komfortabel med selvstændigt at varetage den løbende kommunikation og mødeaktivitet med
bygherrer, arkitekter, myndigheder, entreprenører og andre samarbejdspartnere.
Hvis du bliver vores nye kollega, bliver du en del af en flok fagligt erfarne og dedikerede medarbejdere,
hvor det gode kollegiale sammenhold vægtes højt, hvor et godt og professionelt samarbejde med kunder
og samarbejdspartnere tillægges stor værdi, og hvor vi sætter en ære i altid at levere til tiden og med høj
kvalitet i opgaveløsningen.
Om dig:
-

Du er uddannet konstruktionsingeniør med 3 – 5 års erfaring og er fagligt stærk inden for statik.
Du leverer altid høj kvalitet.
Du er en god teamplayer men kan også arbejde selvstændigt.
Du er selvmotiverende i din opgaveløsning.
Du trives med skift mellem opgavetyper og har en nysgerrig og fleksibel indstilling til dit arbejde.
Du mestrer kunsten at bevare overblikket uden at miste blikket for detaljen i en travl hverdag.
Du er rutineret bruger af MS Office, AutoCad og evt. Revit.

Om os:
-

En positiv og fleksibel arbejdsplads, der ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource.
En flad organisationsstruktur med uformel omgangstone samt søde og hjælpsomme kollegaer.
Spændende og afvekslende opgaver med mulighed for egne ansvarsområder.
Gode udviklingsmuligheder.
Attraktiv lønpakke og sundhedsforsikring.
Flextid og frokostordning.
S-tog lige til døren, ca. 30 min fra København.

Ansættelsessted:
Jens-Peter Madsen ApS, Rådgivende Ingeniører (JPM ApS)
Egedal Centret 95
3660 Stenløse

Er du vores kommende kollega?
Vi holder samtaler løbende, så send ansøgning, CV og relevante bilag hurtigst muligt til ing@jpm.dk,
mærket ‘Konstruktionsingeniør’. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jørgen
Clausen på 2124 5913. Vi ser frem til at høre fra dig.
Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt.
Tiltrædelse snarest muligt.
Om firmaet:
Jens-Peter Madsen ApS, Rådgivende Ingeniører løser mange spændende opgaver for både private og
offentlige bygherrer inden for projektering, fagtilsyn, byggeledelse og bygherrerådgivning.
Firmaet har stor ekspertise inden for bærende konstruktioner med blandt andet to certificerede /
anerkendte statikere, der ud over firmaets egne opgaver også udføre statikerkontrol på eksterne projekter.
På installationsområdet har vi bred erfaring i projektering af bolig-, institutions-, erhvervs- og
kontorbyggeri. Vi udfører indeklimasimulering ved brug af programmet BSim, og vi rådgiver inden for
blandt andet energioptimering, lavenergibyggeri, intelligent styring mv. Endvidere udfører firmaet
energimærkninger i henhold til energimærkningsordningen EMO.
Firmaet udfører også bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse, køb og drift af ejendomme. I den
forbindelse udfører vi blandt andet Teknisk Due Diligence samt tilstandsrapporter.

