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PROJEKTERENDE BYGNINGSKONSTRUKTØR
På vegne af Ajcon Project A/S søger vi en projekterende
bygningskonstruktør.
Om virksomheden og stillingen

Ajcon har siden 1975 skabt byggetekniske løsninger funderet på særlige specialistkompetencer til en lang række
af faste kunder i hele Danmark. Ajcon arbejder ud fra en
ambitiøs vækststrategi og har en ambition om at være
førende i udviklingen af ny teknologi på det byggetekniske
område. Virksomheden leverer nøglefærdige byggerier fra
idéoplæg til ibrugtagning.
Som bygningskonstruktør hos Ajcon bliver du en del af et
succesfuldt team, der har specialiseret sig i byggetekniske
løsninger inden for levnedsmiddelindustrien, transportsektoren, cateringbranchen og pharmaindustrien.
Tegnestuen hos Ajcon er særdeles velfungerende og
bestående af gode kollegaer med masser af års anciennitet og erfaring. Du vil få en alsidig, spændende og travl
hverdag med stor mulighed for at præge opgaverne, og
du vil sidde med mange forskellige projekteringsopgaver.
Læs mere om Ajcon og se nogle af deres spændende
referencer på www.ajcon.dk.

Dine kvalifikationer

Først og fremmest er du en dygtig bygningskonstruktør
med erfaring inden for projektering af kloak og afløb. Vi
forventer, at du har evnerne til at sikre fremdrift på egne
opgaver og lysten til at indgå i et tæt samarbejde med
dine kollegaer.
Du tager ansvaret for projektets helhed, og du er grundigmed at sikre, at projekteringshåndværket udføres
ordentligt, så kunden kommer igen. Derfor lægger vi vægt
på, at du er struktureret, arbejder selvstændigt og er en
udpræget praktiker, som får tingene fra hånden.
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som
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bygningskonstruktør, gerne kombineret med en
kloakmesteruddannelse og minimum 4 års anciennitet.
Du arbejder naturligvis hjemmevant i Revit.

Ajcon tilbyder dig

Hos Ajcon bliver du en del af et kompetent team, der
arbejder ud fra virksomhedens flotte og inspirerende
lokaler i Vejle. Du vil opleve et stærkt fokus på arbejdsmiljø, og en virksomhed der er velvidende om, at medarbejderne er Ajcons stærkeste og mest unikke ressource. Du
bliver derfor en del af en kultur, hvor trivsel, samarbejde
og arbejdsforhold prioriteres højt, og hvor “frihed under
ansvar” er en selvfølge.
Samtidig kan du forvente:
• gode kollegaer, som bakker dig op og en
tegnestue, hvor humøret er højt
• et stærkt fagligt miljø med masser af erfaring
• gode personlige og faglige udviklingsmuligheder
• en solid virksomhed, der tilbyder dig spændende op		
gaver, god støtte og faglig sparring.
• Løn og øvrige ansættelsesvilkår forhandles ud fra
kvalifikationer.

Ansøgning

Alle ansøgninger behandles løbende og fortroligt. Vil du
være en del af succesen? Så opfordres du til at søge stillingen hurtigst muligt. Du søger stillingen ved at uploade
din ansøgning og CV herunder. Vi arbejder på at besætte
stillingen hurtigst muligt - derfor er der ingen
ansøgningsfrist.

Spørgsmål

Alle spørgsmål rettes til Pay-Back specialist rekruttering,
att. Jonas Jørgensen, tlf. 3152 8191 eller jj@pay-back.dk.

