Maddison Konsult söker handläggande Konstruktör
Maddison Konsult AB är ett konsultföretag inom byggbranschen. Vi är både arkitekter och
konstruktörer vilket är en ypperlig kombination för kunden då vi kan tillhandahålla
bygglovshandlingar, bygghandlingar, konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar under ett
och samma tak. Vi utför allt ifrån en liten tillbyggnad till stora och komplicerade projekt. Bland
våra projekt finns villor, flerbostadshus, industrier, kontor samt offentliga byggnader. Vi har
behörighet som kontrollansvarig enligt nya PBL och har riksbehörighet komplicerad art. Vi är
certifierade som Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, och vi utför även entreprenadbesiktningar. Vårt
huvudkontor ligger i centrala Halmstad och vi har även ett kontor i centrala Göteborg. Vi fortsätter
att i Halmstad och söker nu efter ytterligare en erfaren handläggande Konstruktör. Vill du anta
utmaningen att bistå med din kompetens till vårt kontor? Då är du den vi söker! Läs mer om oss på
www.maddison.se.
Dina arbetsuppgifter
På kontoret i Halmstad kommer du att arbeta med de senaste programmen inom beräkning och
ritande. Du kommer att få arbeta med om-, till- och nybyggnadsprojekt inom husbyggnation. Våra
kunder är byggföretag, fastighetsförvaltare, kommuner och staten. Vi ser gärna att du kan arbeta
självständigt. Vi erbjuder mycket goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Hos oss får du ett
fritt och omväxlande arbete med korta beslutsvägar.
Din profil
För att stärka vår organisation söker vi en strukturell och handläggande Konstruktör med flerårig
vana av husbyggnadsprojektering. Du ska ha relevant utbildning och förmåga att jobba i konsultativ
roll. Du bör ha ett stort intresse för och erfarenhet av byggprojektering inom hus- och/eller
industrikonstruktioner. Du ska ha god teknisk- och ekonomisk förståelse, datorvana samt hög social
kompetens. Personliga egenskaper som vi värdesätter är att du är driven, kundorienterad och
ansvarstagande. Självklart behärskar du svenska i tal och skrift och är van vid att arbeta i de
vanligaste förekommande rit- och beräkningsprogrammen. Det är meriterande om du har gått
fortbildningskurser och har kunskaper inom bl.a. KA enligt PBL, entreprenadbesiktning,
fuktbesiktning, kostnadsberäkning eller projekteringsledning. Det är extra meriterande om du är
Certifierad Stålbyggnadskonstruktör eller har erfarenhet från byggledning. Du skall ha ett B-körkort,
då arbetet innebär resor till kunder och arbetsplatser.
Anställningsform
Heltid. Vi tillämpar marknadsmässiga anställningsvillkor och individuell lönesättning. Tid för
tillträde är enligt överenskommelse.
Ansökan
Detta är ett rekryteringsuppdrag där anställningen sker på Maddison Konsult AB, men där
rekryteringsföretaget Human Network sköter rekryteringsprocessen. Har du frågor om tjänsten är du
välkommen att kontakta rekryteringskonsulten Sinisa Bozic, sinisa@humannetwork.se. Ansök via
www.humannetwork.se. Rekryteringen sker löpande så vänta inte med din ansökan. Sista
ansökningsdag är den 19 juni. Erbjudanden om annonseringshjälp undanbedes.
Välkommen med din ansökan!

