Bygg/BIM-ingenjör sökes
Halmstad och Västerås
Nu förstärker vi teknikavdelningen ytterligare!

Var?

Halmstad eller Västerås. Vi är ett
team på 6 personer som söker
förstärkning då våra tjänster är starkt
efterfrågade av våra externa och interna
kunder.

När?

Urval till intervju sker löpande. Tar
du examen till våren så sök direkt. Vi är
flexibla med tillträdesdatum, dock senast
heltid 2017-08-31. Ansökan innehållande
personligt brev och CV skickas till

Vem?

Framför oss ser vi en person
som är detaljmedveten, noggrann och trivs
med ordning och reda.
Vi tror att du är nyutexaminerad
byggingenjör (betong och armering) med
kunskaper i projektering och CAD-verktyg .
Din titel kommer att bli BIM-ingenjör.
Beskriv gärna dina personliga styrkor,
kunskaper och vad det är som driver och
utvecklar dig.

Arbetsuppgifter

Du kommer arbeta som konsult mot våra kunders arbetsplatser
runt om i Sverige. BIM-verktyg som Tekla Structures kommer vara ett av dina huvudverktyg.
Tillsammans med arbetsplatser och våra säljare kommer du ta fram lösningsförslag och
produktionsunderlag. Därför kan vi erbjuda både ett socialt och tekniskt stimulerande arbete
som vi hoppas just du kommer att intressera dig för.

Vårt erbjudande!

Vi är ett framåtriktat team med god sammanhållning där vi
värderar arbetsglädje och personlig utveckling. Merparten av din arbetstid kommer
spenderas på ditt kontor men med mycket uppmuntran om att besöka projekten som du har
tekniskt ansvar för.
Du kommer ha en central roll i projekten du ansvarar för med viktiga kontaktytor mot
arbetsplaser, konstruktörer och produktion. Detta kommer ge dig många värdefulla
kontakter inom byggbranschen på små, stora, enkla och komplexa projekt.

Om Celsa

Vi är en del av Celsa GroupTM, en av Europas största stålkoncerner. I Sverige
producerar och levererar vi armering till byggindustin. Vi är ungefär 190 medarbetare som tillsammans
omsätter ~700Msek med god lönsamhet. Våra kunder utgörs av 3 segment; Byggentreprenörer,
prefabindustrin och återförsäljare.

Kontakt
Frågor om tjänsten:
Ansökan skickas till:
Celsa webbplats:

Thomas Eriksson, 0709-384104
Kirsi Persson, kirsi.persson@gcelsa.com
www.celsa-steelservice.se

Vi undanber oss all typ av kontakt från bolag som tillhandahåller
rekrytering- och eller någon form av CV-tjänster.

