CSM-RA specialist søges
INSUCO ApS er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som arbejder med spor- og anlægsprojekter, hvor
sikkerhedsgodkendelser spiller en vigtig rolle. Vi oplever en stærk og stabil vækst på grund af stigende
efterspørgsel efter vores ydelser, herunder indenfor området Common Safety Method for Risk evaluation and
Assessment. Vi assisterer alle parter i branchen herunder rådgivere, entreprenører og bygherrer, og derved
får man en bred kontaktflade med forskellige parter i branchen og i projekter. I øjeblikket hjælper INSUCO
bl.a. til i Ringsted-Femern Banen. Hele udviklingen på risiko- og sikkerhedsområdet gør at vi nu søger en
faglig stærk kollega til SAFETY-teamet i INSUCO.
Om jobbet
Som vores nye CSM-RA specialist får du mulighed for
•
•
•
•

Sætte dit præg på strategien og fremtiden for INSUCO ApS i en udfordrende branche
Koordinere CSM-RA dokumentationen i projekter
At udfordre og udvikle dig fagligt
Mulighed for at komme ud til kunder og assistere med spændende projekter

Om dig
Du har en relevant uddannelse med indgående kendskab til og min. 2 års praktisk erfaring med risikostyring
efter CSM-RA forordningen nr. 402/2013. Det er en fordel, hvis du har kendskab til jernbaneprojekter og
erfaring indenfor jernbanesikkerhed og samarbejdet med sikkerhedsmyndigheder samt projektprocesser. Det
er en ekstra fordel, hvis du har praktisk projekterfaring med en jernbane- eller anlægsteknisk disciplin. Vi
forestiller os at du er god til at samarbejde, formidle risikostyringsopgaven og planlægge opgaverne. Du er:
•
•
•
•

Resultat- og handlingsorienteret med en struktureret tilgang til projekterne
Udadvendt, ansvarsbevidst, samarbejdssøgende og kommunikativ i din dialog, både med kollegaer
og eksterne samarbejdspartnere
Omstillingsparat og positiv overfor nye udfordringer både personligt og projektrelateret
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:
•
•
•
•

En flad struktur med stor mulighed for at påvirke egne forhold
Et stort netværk af rådgivende ingeniører og andre af anlæggets parter
Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
Et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer

Ansøgning
Vil du være vores nye CSM-RA specialist, 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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