DRIAS søger en kommunikationsmedarbejder med flair for grafik og formidling af tekniske emner
DRIAS er et solidt rådgivende ingeniørfirma og en arbejdsplads med et godt og stærkt sammenhold.
Vi er i dag omkring 25 engagerede ildsjæle, der har travlt med mange spændende projekter. Vores team mangler i den grad en
dygtig kommunikator der kan fortælle historien om vores virksomhed og på den måde bidrage til vores videre udvikling.
Du har gå-på-mod og er en dreven person, der gerne går forrest og trækker alle os andre med.
Det skal ikke være nogen hemmelighed at en flok projektorienterede ingeniører og ligesindede ikke er de bedste til formidling.
Det er for os vigtigt at du som person,
▪ er empatisk og god til at sætte dig i kundens sted
▪ er konstruktiv og imødekommende
▪ tager kvaliteten af dit arbejde alvorligt
▪ er en selvstændig type, der kan træffe beslutninger
▪ selv aktivt søger ny viden indenfor dit felt og deltager i vores interne vidensdeling
▪ er serviceminded og har gode kommunikationsevner, såvel mundtligt som skriftligt
▪ besidder gode evner inden for grafisk præsentation
▪ er en omgængelig person med humor – den rigtige kemi er vigtig for os – DRIAS er et sted hvor man også har
det sjovt når man er på arbejde.
▪ og det er af helt afgørende betydning, at du er i stand til at tage ansvar og ejerskab for opgaverne
Vi forventer i udgangspunkt at stillingen er deltid og indbefatter en vis grad af frihed til at indrette arbejdstid og -sted efter dine
ønsker. Dog er det vigtigt for os at du vil fællesskabet og at du prioriterer dette.
Dine arbejdsopgaver vil omfatte.
▪ Udvikling af ny hjemmeside og efterfølgende vedligeholdelse heraf
▪ Udarbejdelse af strategi for sociale medier
▪ Varetagelse af løbende indlæg på sociale medier
▪ Udarbejdelse af grafisk materiale, referencer, stillingsopslag, cv’er og meget andet
▪ Referencefotos
▪ Evt. koordinering og udarbejdelse af materiale til prækvalifikationer
▪ Andet forefaldende arbejde
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 hed@drias.dk
Se mere på www.drias.dk eller ring til Heinrich på telefon 76 42 77 28.
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.

Tilbygning - Hammel plejecenter

Beder Vand – Nyt Vandværk

Horsens Havnefront

Pinguaraq, Grønland – Boliger i CLT

Bygholm bakker børnehave

Albertslund idrætsanlæg

