STILLINGSANNONCE

Tysktalende
bygningsundersøger
Brænder du for bygninger, bygningsskader,
menneskekontakt og det dansk/tyske? Så er det
måske dig, vi søger til at udføre og udvikle vores
bygningsundersøgelser for blandt andet råd,
svamp og skimmel i Tyskland.
Goritas søger en bygningsundersøger til en nyoprettet stilling i
Kolding med hovedfokus på at udføre og udvikle vores bygningsundersøgelser på det tyske marked. Vi leder efter en profil med
et indgående kendskab til tysk sprog og kultur, måske endda
med tysk som modersmål og en opvækst nær den dansk-tyske
grænse. Du kan se frem til et spændende og afvekslende arbejde,
hvor du bruger dit kendskab til Tyskland i professionelt øjemed.
Jobbet
Som bygningsundersøger består din hverdag af praktiske
bygningsundersøgelser og efterfølgende rapportering til kunderne
i et letforståeligt og anvendeligt sprog. Dit særlige fokusområde
bliver at foretage og udvikle vores bygningsundersøgelser i det
nordligste Tyskland, men du vil også have opgaver i Danmark.
Kommunikation er en nøgleopgave i din funktion, da du er i
løbende skriftlig og mundtlig kontakt med beboere, håndværkere,
forsikringsselskaber, ingeniører, arkitekter og advokater i
forbindelse med dine sager.
Sagerne omhandler hovedsageligt bygningsskader forårsaget af
råd, svamp, insekter og skimmel, men du vil også stifte bekendtskab med miljøkritiske stoffer, byggeteknik og bygningsfysik. På
sigt opnår du en unik specialviden, som vi understøtter gennem
grundig intern uddannelse og faglig sparring med kolleger.
Dine kvalifikationer
Du er uddannet ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende,
gerne med en håndværksmæssig baggrund og et par års erfaring.
Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med renovering,
bygningsundersøgelser og bygningsskader, enten i Danmark,
Tyskland eller begge steder. Du får også brug for:
	Gode sociale kompetencer og lysten såvel som evnerne til at
kommunikere på tysk og dansk.
	En bred byggeteknisk viden, som vi kan bygge videre på
gennem grundig intern uddannelse.
	Evnen til at holde overblik over og strukturere dine opgaver.
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Bygningseksperter
og et mikrobiologisk

Laboratorium

Som person er du tillidsvækkende, åben og nysgerrig overfor
kunder og kolleger, og du trives med at have jævnlig kontakt med
mange forskellige mennesker.
Vi tilbyder
Vi tilbyder et arbejde, hvor du kan opnå en enestående specialviden,
og hvor du kan bruge og udbygge din dansk-tyske baggrund eller
interesse. Dine arbejdsopgaver spænder bredt, og derfor kan du
forvente en alsidig hverdag, som du får stor frihed til selv at tilrettelægge.
Goritas er en mindre virksomhed, hvilket giver nærhed, indflydelse
og handlekraft. Samtidig er vi en del af en virksomhedsgruppe,
hvilket medfører ordnede forhold, sikkerhed, let adgang til viden
og gode muligheder for at hente inspiration fra kolleger i vores
søsterselskaber.
Vi tilbyder gode ansættelsesforhold med sundhedsordning,
forsikring, intern og ekstern efteruddannelse, konkurrencedygtig
løn, samt mulighed for firmabil og delvist hjemmearbejde.
Læs mere om Goritas på www.goritas.dk.
Ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at
kontakte afdelingsleder i Kolding Dennis Rugtved Thomsen
på telefon 23 80 36 80 eller mail drt@goritas.dk.
Vi indkalder løbende til samtaler, så send din ansøgning
(inkl. CV og relevante referencer) hurtigst muligt pr. mail til
Goritas A/S
Haderslevvej 108
6000 Kolding
job@goritas.dk

Om Goritas
Goritas udfører bygningsundersøgelser, laboratorieanalyser og
rådgivning inden for fire ekspertiseområder: 1) Svamp, insekter,
træ, 2) Skimmel, fugt, indeklima, 3) Byggeteknik og bygningsfysik,
4) Miljøkritiske stoffer.
Vi har kontorer i Ballerup og i Kolding, hvor vi også har eget
laboratorium. Vi er en del af Leif Hansen Gruppen, der også omfatter
Sedgwick Leif Hansen A/S og Leif Hansen Bygherrerådgivning.
Samlet er gruppen et enestående videncenter omkring bygningsskader, med cirka 100 medarbejdere fordelt på afdelinger i Ballerup,
Kolding, Aarhus og Nuuk.
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