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Hauge Gruppen søger 1 erfaren maskintekniker / tekniske assistent/tegner.
Vi har meget travlt og søger derfor 1 ny tegner til vores tegnestue som er en del af vores stålafdeling.
Stillingen refererer til lederen af tegnestuen, hvor du indgår som en vigtig brik i sikringen af projektløsningernes optimering og bygbarhed.
Vi har brug for en erfaren og ambitiøs tegner som har lyst og vilje til at indgå i tegnestuens dygtige team af
tegnere og konstruktører. Det er vigtigt at vores ny tegner kan arbejde med tegneprogrammet Inventor, da det
er forudsætning for at kunne bestride jobbet.
Vores opgaver spænder bredt fra erhvervsbyggeri, offentligt byggeri og forskellige typer privatboliger i by
og på land. Vi fremstiller alle former for stålkonstruktioner, heriblandt indbygningsspær, stålspær,
trapper, gelænder, altaner mm.
Jobbet byder på alsidige og spændende udfordringer:


assistere projektledere i projektfasen samt udarbejdelse af arbejdstegninger i Inventor.



udarbejdelse og vedligeholdelse af afdelingsoptimeringsopgaver.
optegning af grund- og montageplaner.



Vi forventer, at du




har en uddannelse som maskintekniker, bygningskonstruktør eller teknisk assistent, gerne med
håndværksmæssig baggrund fra jern- og metalindustrien.
mestrer værktøjerne Inventor, Vault, AutoCad og selvfølgelig Office pakken.
er serviceminded, struktureret og god til at kommunikere såvel skriftligt som mundtligt.
Dine primære ansvarsområder er:



i samarbejde med projektlederen, at finde den / de bedste konstruktionsløsninger som hverdagen stiller en
overfor.



at udarbejde godkendelsestegninger til projektlederne og kunderne i Inventor og AutoCad.



at udarbejde produktionsgrundlag på baggrund af godkendt oplæg.



produktionsforberedelse, herunder optegning og udfyldning af produktionspapirer, styklister mm, og
overdragelser til produktion.

Vi tilbyder:



ansvarsfuld stilling, hvor du selv er med til at præge din hverdag og opgaver.
alsidigt job i en virksomhed i forandring og udvikling.
gode uddannelses – og udviklingsmuligheder gennem relevante kurser og efteruddannelse.



en uformel organisation med stor frihed under ansvar.
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Hauge Gruppen tilbyder ordnede løn- og ansættelsesvilkår, som matcher de stillede krav samt mulighed for
udvikling gennem relevante kurser og efteruddannelse. Vi tilbyder en særdeles spændende stilling med stort
udviklingspotentiale for den rette medarbejder.
Hauge Gruppen er en ejer ledet håndværkervirksomhed med flere discipliner under samme tag.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte tegnestueleder Kenneth Claville på
telefon 66 18 96 00 eller mobil 51 43 86 95
Er du interesseret i stillingen, bedes du snarest sende en skriftlig ansøgning inkl. CV pr. mail til
info@haugegruppen.dk
Hauge Gruppen A/S
Bladstrupvej 9B
DK-5270 Odense N.
Att.: Kenneth Claville

