
VIL DU MED PÅ HOLDET?
Vi mangler flere hænder på tegnestuen

Bygningskonstruktør/Teknisk designer 
Vi søger tegnere, som skal tegne og projektere fremtidens byggeprojekter. Projekterne løses henholdsvis som selv-
stændige opgaver med direkte kundekontakt og i tværfaglige projektteams i samarbejde med vores projektledere, 
ingeniører, teamledere og bygningskonstruktører. Der samarbejdes også på tværs af vores fabrikker.

Du har en teknisk baggrund enten som teknisk designer, bygningskonstruktør eller tilsvarende. Vi arbejder med en 
bred vifte af projekter, og du kan håndtere store såvel som små opgaver. Du har gerne – men ikke nødvendigvis – erfa-
ring med lignende arbejde. 

Vi anvender 3D tegneprogrammerne Solid Edge, Revit og Tekla. Erfaring i disse eller tilsvarende programmer vil være 
en fordel, men vi sørger naturligvis for den nødvendige oplæring.

Som person er du pligtopfyldende, detaljeorienteret og selvkørende. Du har en god teknisk og konstruktiv forståelse. 
Du kan forvandle idéer til praktisk handling, holder uden problemer mange bolde i luften, og du leverer kvalitetsarbejde, 
samtidig med at du overholder dine deadlines. Du er en team player, og du er god til at kommunikere både internt og 
eksternt. En håndværksmæssig baggrund er absolut en fordel, men ikke et krav. Du skriver og taler flydende dansk - 
og også gerne engelsk. 

Vi tilbyder
et job med stor afveksling og mangeartede opgaver inden for moderne betonproduktion. Gode muligheder for både 
personlig og faglig udvikling i et tværfagligt og til tider hektisk miljø samt gode lønforhold, der modsvarer dine kvalifika-
tioner.

Ansøgning
Synes du, jobbet lyder interessant, så send din ansøgning og dit CV mærket ”Bygningskonstruktør” til job-osb@indu-
stribeton.dk senest den 16. september 2019. Samtaler afholdes løbende. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte 
tegnestuechef Helle Bækgaard på tlf. 96 59 47 17 eller mail hbk@industribeton.dk.
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ØSB er en betonelementfabrik, der sammen med Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri, 
Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton A/S, 

som samlet set har ca. 350 medarbejdere. ØSB beskæftiger pt. ca. 100 medarbejdere.

Virksomhederne i Industri Beton A/S leverer alle slags betonelementtyper til renovering, ombygning  
eller til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage.  

Desuden producerer vi elementer til infrastruktur, tanke og landbrug.


