CAD Manager søges
INSUCO ApS er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som arbejder med spor- og anlægsprojekter. Vi oplever
en stærk og stabil vækst på grund af stigende efterspørgsel efter vores ydelser. Virksomheden har bl.a. været
med til at definere 3D-krav i Banedanmark og haft en vigtig rolle i at få lavet deres første officielle CADmanual. Som CAD-manager får du derfor en vigtig rolle i at definere anvendelse af 3D/BIM i INSUCO ApS.
Derfor søger vi nu en erfaren og fagligt stærk CAD-manager med en baggrund inden for projektering og
rådgivning i forbindelse med både større og mindre anlægsopgaver.
Om jobbet
Som vores nye CAD-manager får du det faglige ansvar for firmaets CAD-strategi:
•
•
•
•

Videreudvikling af firmaets CAD-standard inden for CAD, 3D, 4D og BIM
CAD-koordineringen på projekter
Holde dig opdateret på nye værktøjer herunder software og hardware der lever op til behovet i
forretningen.
Mulighed for at komme ud til kunder og assistere med spændende projekter

Om dig
Du har en relevant teknisk uddannelse med indgående kendskab til og praktisk erfaring med 3D-projektering,
3D-modellering og CAD-software samt håndtering og udveksling af CAD-data. Du har kendskab til
forskellige anvendte CAD-platforme i anlægsbranchen og er villig til at involvere dig i de fora, hvor
standarder på området bliver fastlagt. Du har:
•
•
•
•

Teknisk baggrund fx. teknisk designer, bygningskonstruktør eller ingeniør
Kendskab til MicroStation, PowerRail, PowerCivil, AutoCAD
Gode kommunikationsevner og kan gå i dialog med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere
Gennemslagskraft og er selvstændig og løsningsorienteret

Det gør heller ikke noget, hvis du er uhøjtidelig og har sans for humør.
Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og selvstændigt job i en virksomhed med stort fokus på at skabe et miljø, hvor
faglighed, vidensdeling og tværfaglighed er i højsædet. Herudover får du:
•
•
•
•
•

Et stort netværk af rådgivende ingeniører og andre af anlæggets parter
Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
Sundhedsforsikring
En konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer og forhandling
Et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer

Ansøgning
Vil du være vores nye CAD manager, så send os din ansøgning og CV til info@insuco.dk hurtigst muligt, da
vi løbene holder samtaler. Opfylder din profil vores behov, vil du høre fra os. Har du spørgsmål til stillingen,
er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 3137 0098.
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