Sporingeniør 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. Derfor søger vi nu en erfaren
og fagligt stærk sporingeniør med en baggrund inden for projektering og rådgivning i forbindelse med både
større og mindre sporopgaver.
Om jobbet
Som vores nye sporingeniør får du det faglige ansvar for gennemførelse af projekter inden for
anlægsprojekter i forbindelse med både nyanlæg og fornyelsesprojekter inden for følgende områder:





Projektering af spor, jord og afvanding i Bentley Power Rail (InRail)
Rådgivning i forbindelse med konstruktive valg/løsninger
Deltagelse i projekteringsmøder
Projektstyring

Du vil stå for projektering og indgå i de grupper, der tilknyttes de enkelte projekter. Du vil følge projekterne
i alle faser fra start til slut, føre tilsyn og samarbejde med alle involverede interessenter, samt medvirke som
faglig sparringspartner for disse.
Om dig
Som vores nye sporingeniør lægger vi vægt på, at du:






Har en uddannelse som ingeniør
Har god teoretisk baggrund med kendskab til jernbanefaget
Har minimum 2-3 års erfaring som sporingeniør
Er selvstændig, løsningsorienteret og har gennemslagskraft
Har gode kommunikationsevner og kan gå i dialog med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere

Og så gør det 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, landinspektører og andre af anlæggets parter
Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
Frokostordning
Sundhedsforsikring
En konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer og forhandling
Et godt arbejdsmiljø, med gode kollegaer

Ansøgning
Vil du være vores nye sporingeniør, 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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