Dygtig Revit tegner til vores projekter på DNU

Vi har travlt med byggeriet af Det nye universitetshospital Skejby.
Vi søger derfor 1 dygtig Revit tegner, der kan udarbejde og vedligeholde de enkelte projekters Revit model for henholdsvis Ventilation, VVS- og EL-entrepriser. Du er superbruger af Autodesk Revit med
MagiCad, og vi forestiller os, at du er uddannet bygningsingeniør, teknisk designer/teknisk assistent eller bygningskonstruktør.
Jobbet:
• Optegning af henholdsvis Ventilation, VVS- og EL-installationer
• Assistere projektledere og formænd med tegninger og måltagning
• Udføre optællinger og dokumentationsgrundlag ud fra bygningsmodellerne
• Gennemføre granskning af bygningsgeometri i forhold til de tekniske installationer
• Gennemføre granskning og kollisionstest på tværs af de tekniske
installationer
• Udføre as build dokumentation med integration til efterfølgende
vedligeholdelsessystemer.
• Samarbejde med vores øvrige medarbejdere på projekterne i
Skejby.
Vi forventer:
• At du har et højt fagligt niveau
• At du kan arbejde i Autodesk Revit med MagiCad, ProjectWEB og
DaluxQA
• At du arbejder analytisk, struktureret og løsningsorienteret med
opgaverne
• At du har gode kommunikations- og samarbejdsevner
• At du kan arbejde selvstændigt og kan fungere i til tider pressede
situationer
• At du har erfaring med projektering af ventilation
• At du kan arbejde efter gældende IKT krav til byggeriet.

WICOTEC KIRKEBJERG A/S
Det Nye Universitetshospital i Aarhus,
danmarkshistoriens største og mest
komplicerede hospitalsbyggeri. Wicotec
Kirkebjerg er en central entreprenør på
hospitalsbyggeriet og har netop vundet
sin 8. entreprise på DNU.
Wicotec Kirkebjerg A/S er en af Danmarks
førende teknik- & anlægsentreprenører. Vi
beskæftiger ca. 1.100 medarbejdere med
afdelinger over hele landet.
Virksomheden løser krævende teknikentrepriser hvor opgaven løses med inddragelse af alle tekniske og faglige kompetencer i selskabet.
www.wk-as.dk

Vi tilbyder en travl og spændende hverdag med masser af udfordringer og tæt samarbejde med DNU-kontorernes øvrige kollegaer.
Byggepladskontorerne beskæftiger i dag ca. 20 medarbejdere inden
for alle tekniske installationsfag. Du vil komme til at arbejde med fagligt komplekst hospitalsbyggeri og kan få del i udviklingen af firmaets
arbejde med Revit og IKT.
Der indgår sundhedsforsikring, god pensionsordning og løn efter
kvalifikationer i ansættelsen.
Hvis ovenstående har vakt din interesse, eller du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Inge Nielsen på
tlf.: 86170066
Ansøgning og CV sendes til:
Nielsen Consult, P.P. Ørumsgade 30, 8000 Århus C
E-mail: ingenielsen@nielsenconsult.dk.

