DRIAS søger en Fagleder for bærende konstruktioner
DRIAS er et solidt rådgivende ingeniørfirma og en arbejdsplads med et godt og stærkt sammenhold.
Vi er i dag omkring 20 engagerede ildsjæle, der har travlt med mange spændende projekter. Vi kan se at travlheden fortsætter og
at vi til stadighed bliver tildelt større og mere komplekse projekter fra vores kunder og samarbejdspartnere. Vi vil gerne sætte fokus
på at udvikle os fagligt og forstærke vores kompetencer – Derfor søger vi en Fagleder for bærende konstruktioner.
Du har gerne mindst 10 års erfaring fra en rådgivende ingeniørvirksomhed, og du er bredt fagligt funderet. Samtidig har du en
stærk teoretisk og analytisk evne, og vi forventer at du har en god forståelse for den praktiske udførelse på byggepladsen.
Vores nye fagleder, skal indgå i DRIAS’ ledelsesteam og være med til at udvikle firmaet yderligere. Du har en naturlig
gennemslagskraft og er en stærk formidler, samtidig er det vigtigt, at du er et menneske der har lyst til at lære fra dig.
Som fagleder får du en vigtig rolle i forhold til at sikre ensartethed og høj kvalitet i vores konstruktionsprojekter.
Det er for os vigtigt at du som person,
▪ Er en kreativ problemløser
▪ tager kvaliteten af både dit og dine kollegaers arbejde alvorligt
▪ er en selvstændig type, der kan træffe beslutninger
▪ har erfaringer med forskellige former for byggerier og byggematerialer – Vi forventer du ved lidt om det hele
▪ selv aktivt søger ny viden indenfor dit felt og deltager i vores interne vidensdeling
▪ kan varetage flere projekter i en nogle gange hektisk hverdag
▪ er serviceminded og har gode kommunikationsevner, såvel mundtligt som skriftligt og kan lide et tæt
samarbejde med kunder og kollegaer
▪ er en omgængelig person med humor – den rigtige kemi er vigtig for os
▪ og det er af helt afgørende betydning, at du er i stand til at tage ansvar og ejerskab for opgaverne
▪ og det er lige så afgørende at du interesserer dig for dine kollegaer og hjælper til, hvor der er behov, ligesom
vi vil hjælpe dig, når du får behov for det. Hos DRIAS løfter vi i flok.

Ansøgningsfrist:
Vi behandler henvendelser løbende og møder dig gerne til en indledende og ganske uforpligtende dialog over en kop kaffe.
Ansøgninger og cv kan fremsendes til mvk@drias.dk
Se mere på www.drias.dk eller ring til Morten på telefon 76 42 77 15.
Vi har madordning, en aktiv personaleforening og gode pensions- og forsikringsforhold til dig og din familie. Du vil opleve kollegaer
med høj arbejdsmoral og en hverdag præget af hygge, medbestemmelse og frihed under ansvar i en god omgangstone. Nedenfor
ses et udpluk af de projekter, vi er involveret i for tiden.
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