Bygningskonstruktør
Milton Huse oplever en fantastisk succés, og derfor søger vi
endnu en bygningskonstruktør til vores kontor i Herning
Jobbeskrivelse
Du skal sammen med gode kolleger være med til at skabe personlige huse til vores kunder i Jylland. Med base på vores kontor
i Herning får du ansvar for at designe huse med udgangspunkt i
kundernes ønsker og behov i tæt samarbejde med vores tegnestuechef og dine øvrige kollegaer på vores andre kontorer. Du får også
ansvaret for at søge byggetilladelser og tilhørende sagsbehandling.
Alle huse tegnes i Revit/AutoCAD.
Herudover er din opgave at bidrage til, at vi lever op til vores kundeløfte ”Personlige huse bygget med omhu” igennem exceptionel
rådgivning til vores kunder.
Din profil
· Erfaring med Revit/AutoCAD og tegning af huse.
· Baggrund som tømrer/bygningskonstruktør vil være en fordel.
· Proaktiv og resultatorienteret personlighed med en positiv indstilling.
· Gode samarbejds- og formidlingsevner.
· En bopæl i nærheden af Herning vil være en fordel.

Vi tilbyder
Gode kollegaer og en plads på holdet. Hos Milton Huse vil du
opleve, at vi har fokus på bolden. At vi har det sjovt på banen og
spiller for at vinde markedsandele. Vi træner hver dag for at komme
endnu højere op på lystavlen hos nybyggerne.
Målet er klart - er du?
Vil du med på holdet?
Send en ansøgning og din motivation for jobbet til job@miltonhuse.
dk hurtigst muligt og senest d. 18/3 - vi indkalder løbende til samtale. Angiv venligst ”Bygningskonstruktør Herning” i emnefeltet og
vedhæft ansøgning og CV som PDF.
Spørgsmål?
Kontakt Tegnestuechef Kent Winjeborg på tlf. 21 54 30 28.
Vi hører gerne fra dig hurtigst muligt og glæder os
til at invitere dig med ombord på en spændende rejse.

Vores kunder vil være i gang med den største investering i deres liv.
Derfor er det vigtigt, at du sætter en ære i at følge tingene til dørs
og sikre, at dine kunder får en god oplevelse fra dag 1.

Se mere om os på miltonhuse.dk
Milton Huse er en solid familiejet virksomhed fra 2013. Siden opstarten har vi oplevet stor vækst og leverer et positivt regnskab år efter år. Dette er bemærket med Børsens
Gazelle 2017 og igen i 2018. For dig som nybygger giver det naturligvis en tryghed i at vælge os som din professionelle samarbejdspartner. Vi er erfarne, bygger årligt
hundredvis af huse og sætter en ære i at levere til prisen og aftalt tid. Naturligvis.

