Bygningsundersøger
Undersøgelser af svamp, skimmel, fugt, asbest, PCB mm.
Jylland/Fyn og Tyskland.
Til vores afdeling i Kolding søger vi en bygningsundersøger. For den rette
person er der tale om et fantastisk spændende og udfordrende job, som
kombinerer højt specialiseret viden med en praktisk indgangsvinkel, og
som indeholder stor variation i typen af sager og i den menneskelige
kontaktflade.
Jobbet

Jobbet består hovedsageligt af praktisk orienterede bygningsundersøgelser og efterfølgende rapportering.
Undersøgelserne omfatter primært svampe-, insekt-, skimmel- og
fugtskader, samt miljøkritiske stoffer som asbest, bly og PCB. Både vores
kunder og de bygninger vi undersøger, spænder meget bredt. Fra
afdelingen i Kolding foretages undersøgelser i Jylland, på Fyn, samt i det
nordligste Tyskland.
Udover det faglige, så er den skriftlige og mundtlige kommunikation med f.
eks. kunder, beboere, håndværkere, ingeniører, arkitekter og advokater en
meget vigtig del af jobbet.
Stillingen har særligt fokus på at udføre og udvikle vores bygningsundersøgelser i Tyskland.

Vi forventer

Din uddannelse er ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende, gerne med
en håndværksmæssig baggrund og et par års erfaring. Du skal have en
bred byggeteknisk viden, og skal være god til at formulere dig skriftligt og
mundtligt. Tidligere erfaring med renovering, bygningsundersøgelser og
bygningsskader vil være en klar fordel.
Den nødvendige specialviden opnås ved en grundig intern uddannelse,
hvor din kompetence løbende vil blive udvidet og uddybet. Det er derfor
vigtigt, at du er nysgerrig og lærenem.
Det er en forudsætning, at du taler og skriver tysk flydende. Desuden er det
en fordel, hvis du har erfaring fra Tyskland, og bor omkring eller syd for
Kolding.
Du skal være selvstændig, ansvarsbevidst, fleksibel og praktisk orienteret.
Du skal kunne prioritere dine opgaver, bevare overblikket i pressede
situationer, og være serviceminded overfor kunder og kolleger. Din
personlighed skal være åben og tillidsvækkende, og du skal trives med at
kommunikere med mange og forskellige mennesker.
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Vi tilbyder

Vi kan tilbyde et alsidigt job, hvor arbejdsopgaverne spænder meget vidt og
hvor du vil opnå en helt enestående specialviden.
Du vil få stor frihed, samt mulighed for styre din egen hverdag. Du vil også
få rig mulighed for at præge firmaets udvikling på det tyske marked.
Vi er en lille virksomhed hvilket betyder nærhed, indflydelse og handlekraft.
Men samtidig er vi en del af en virksomhedsgruppe, hvilket medfører
ordnede forhold, sikkerhed, let adgang til viden, samt masser af inspiration
og input fra kolleger i gruppens andre selskaber.
Har du lyst til at høre mere om stillingen kan du kontakte afdelingsleder
Dennis Rugtved Thomsen på telefon 23803680 eller drt@goritas.dk. Læs
mere om Goritas på www.goritas.dk.

Ansøgning

Send din ansøgning pr. mail (inkl. CV og relevante referencer) snarest
muligt til:
Goritas A/S
Haderslevvej 108
6000 Kolding
job@goritas.dk.

Om Goritas

Goritas udfører undersøgelser, laboratorieanalyser og rådgivning i
forbindelse med skader, miljø og indeklima i bygninger. Vi har kontorer i
Ballerup og i Kolding, hvor vi også har vores eget laboratorium. Goritas er
en del af Leif Hansen Gruppen, der også omfatter Bygge- og Miljøteknik
A/S, Cunnningham Lindsey Leif Hansen A/S, Housecenter A/S og Leif
Hansen Bygherrerådgivning ApS. Samlet er gruppen et enestående
videncenter omkring bygningsskader, med samlet ca. 85 medarbejdere.
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