ROUST TRÆ
Søger konstruktører/ingeniører til projektering af tagkonstruktioner i træspær
Har du tjek på statik, og kunne du tænke dig et job, hvor du kan bruge din kreativitet og dit blik for detaljen?
Så brug din viden i en virksomhed i vækst, hvor du får erfarne og hjælpsomme kolleger
og masser af kundekontakt.
Vi har spændende opgaver til dig der allerede har erfaring på området, og til dig der er nyuddannet.

Roust Træ A/S er ordre producerende virksomhed, som producerer og leverer træbasserede bygningselementer og
spær til ethvert byggeri. Med stor respekt for miljø, samarbejdspartnere og kunder, er Roust Træ en fleksibel leverandør
til byggeriet. At vi sætter vores kunder i centrum er en selvfølge. Hos Roust Træ er vi altid parat til at spare med
projekterende rådgivere, idémagere og bygherrer i byggebranchen.
Roust Træ er kendt for at levere kvalitetsløsninger i hele Danmark og har mere end 40 års erfaring i branchen.
Selvom vores historie på markedet efterhånden går en del år tilbage, er vi en innovativ og moderne virksomhed,
der lægger vægt på udvikling – også når det gælder vores medarbejdere.
Stillingen
Du kommer til at projektere kvalitetsspær til huse. Du får løbende ansvaret for omkring 15 sager, hvor du projekterer
tagkonstruktioner i træspær og udarbejder produktionsgrundlag. I samarbejde med bygherrer, kunder og rådgivere
finder I frem til den bedste tagløsning til specifikke enfamiliehuse.
Her er det vigtigt, at du holder tungen lige i munden, så den endelige løsning er bedst ift. pris, produktion og kundens
behov.
Om dig

• Du er uddannet ingeniør eller konstruktør – måske har du nogle års erfaring, måske kommer du med helt
friske uddannelsespapirer – så længe du har styr på statik.
• Du har flair for IT – vi bruger Concorde XAL, Office-pakken, Outlook 365 og spær-dimensionerings
programmerne TrussCon/RoofCon & Pamir, som vi nok skal give dig en grundig oplæring i.
• Du har gode formidlingsevner og kan forklare fagtekniske begreber, så alle forstår dem – kunder såvel
som vores egne sælgere.
• Du er imødekommende og initiativrig, og du kan opbygge en positiv dialog med kunden om deres tagprojekt.

Vi tilbyder
Et godt job blandt dygtige hjælpsomme kolleger. En attraktiv lønpakke inklusiv pension og sundhedsforsikring.
Derudover får du stor frihed til selv at planlægge din arbejdsdag og tilpasse dine mødetider, så arbejde og fritid går op.
Interesseret?
Send din ansøgning og dit CV mærket ”Ingeniør/konstruktør” til ust@roust.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du
velkommen til at kontakte Ingeniør Tanja Beek Nielsen på 7677 4866. Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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