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Studiejob
Vil du prøve kræfter med jernbaneprojektering?
Vi er en ung virksomhed i rivende udvikling og fyldt til bristepunktet med spændende opgaver – og vi har
brug for din hjælp!
Du kommer til at arbejde med sporprojektering udover også at aflaste vores ingeniører i deres daglige
arbejde. Du har en god geometrisk (og humoristisk) sans og er arbejdsom og i gang med din uddannelse
som bachelor eller civilingeniør indenfor jernbaneuddannelsen. Du har et godt bekendtskab med
Microstation og InRail/Powerrail og er bekendt med sporregler/banenormer. Det vil være en fordel hvis du
har afsluttet jernbanefaget ”baneprojektering”. Du kommer til at løse opgaverne på din egen måde og med
vores oplæring.
Vi byder en arbejdsplads med højt til loftet, uformelle rammer, professionel tilgang til vores kunder og et
empatisk hensyn til vores medarbejdere. Vi lærer dig at mestre Microstation og andre nødvendige
programmer, og der vil altid være nogen at spørge! Vi er ungdommelige og få, og der er rig mulighed for at
præge sin egen arbejdsdag.
Din arbejdstid vil være 10-15 timer om ugen og aftales nærmere.
CV og spørgsmål kan fremsendes til info@insuco.dk, eller ved kontakt 3137 0098
Vi glæder os at hilse på dig!
De bedste hilsener
INSUCO ApS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Læs vores tidligere studentermedhjælpers rejse i firmaet:
Sofie
”Jeg startede som studentermedhjælper med kun begrænset kendskab til jernbanebranchen, samt de
softwareprogrammer der arbejdes med, men den store opbakning og forståelse for at en læringsproces
tager tid, har hjulpet til at arbejdsdagene altid er spændende og lysten til at lære er høj.
Derudover er der fokus på at man får afprøvet de forskellige arbejdsopgaver som INSUCO beskæftiger sig
med, og på den måde får udforsket sine egne interesseområder - det har været en fed og lærerig proces.
De spændende arbejdsopgaver og et produktivt og sjovt arbejdsmiljø gør INSUCO til en kanon arbejdsplads,
og jeg er glad for, at jeg har fået muligheden for at blive fastansat.”

