VI HAR TRAVLT OG SØGER EN NY MEDARBEJDER TIL HOLDET
Har du erfaring med vejafmærkning og arbejdsmiljø? Kan du tegne trafikafviklingsplaner? Har du
en naturlig evne til at lytte til kunden og forstå kundens behov? Og har du en pragmatisk tilgang til
opgaverne, så er jobbet som vejingeniør, bygningskonstruktør eller tilsvarende lige noget for dig.
Spanggaard & Virenfeldt er et rådgivende ingeniørfirma i Trørød med speciale i trafikomlægning
og afmærkning af vejarbejder. Derudover arbejder vi med trafikplanlægning, trafiksikkerhed,
vejprojektering, udbudsmateriale, byggeledelse og tilsyn. Vores primære kunder er kommuner,
entreprenører og andre rådgivende ingeniører.
Vi har travlt og søger derfor en vejingeniør, bygningskonstruktør eller lignende med interesse for
vejarbejde – og med pragmatisk og løsningsorienteret tilgang til kundernes projekter. Du skal være
god til at lytte til kundens ønsker og yde god og ærlig rådgivning.
Som medarbejder hos os vil du opleve en afslappet og humoristisk stemning, hvor vi vægter
samarbejde og faglighed højt, da det skaber den bedste løsning for vores kunder.
ARBEJDSOPGAVER:
• Trafikafviklingsplaner til vejarbejde.
• Projektering og tilsyn med mindre vejprojekter
• Udbudsmateriale med beskrivelser og tilbudslister
• Projektering af større infrastrukturopgave
• Kundebesøg og opsøgende arbejde
OM DIG:
Din baggrund kan være vejingeniør, teknisk designer, cad-operatør, bygningskonstruktør eller
anden relevant teknisk erfaring. Det afgørende er dog ikke din uddannelse, men at du brænder for
rådgivning omkring vejforhold og har kendskab til vejafmærkning og arbejdsmiljø generelt. Du skal
kunne arbejde i Microstation.
Du er engageret i dit arbejde, har et godt overblik og stolthed over dit arbejde, hvor ingen opgave
er for lille eller stor. Du er god til at skabe relationer og har en positiv, udadvendt og
imødekommende tilgang. Der vil være dage, hvor du sidder alene på kontoret – og andre dage,
hvor vi alle fem er tilstede. Vores kontor er i kontorfællesskab med andre mindre virksomheder.
ER DU INTERESSERET?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Thomas Virenfeldt på 53 79 60 65 eller
thomas@spvi.dk.
Vi samarbejder med Nymann Stærke HR i rekrutteringsprocessen, og din ansøgning videresendes
derfor til dem. Kontaktperson er Birgitte Nymann, tlf. 40 86 18 83.

Hvis du ønsker at sende en ansøgning, så tryk her:

Ansøgningsfristen er 25. oktober 2018 klokken 15. Der afholdes samtaler i november, og der vil
indgå personlighedsanalyse i forbindelse med anden samtale.
Læs mere om Spanggaard & Virenfeldt på www.spvi.dk.

