Söker en driven CAD/BIM projektör
– med erfarenhet av Revit
Vill du vara med i teamet som skall fortsätta utveckla Alnova Balkongsystem AB till att bli
Sveriges bästa balkongleverantör? Har du utbildning inom CAD/BIM/Revit och ett intresse för
konstruktion? Då har vi tjänsten för dig.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som konstruktör hos Alnova kommer du att projektera fram produktionshandlingar för
tillverkning av olika sorters räcken, inglasningar, tak och skärmar. För att leverera bästa
resultat kommer du att ha en tät dialog med både beställare och kollegor. Din anställning
kommer att inledas med en upplärningsperiod. I takt med att din kunskap ökar kommer du
även att ta allt mer ansvar i rollen som konstruktör. I rollen ingår också hantering av materialoch färgval gällande familjer och hantering av IFC-filer från kunders projektbaser gällande
mängdning av 3-d modell samt renderingar.
Om
Alnovas ledord är att leverera kvalitativa, kostnadseffektiva, kundanpassade och kompletta
balkongsystem. Sedan starten 1979 har Alnova utvecklats till en av de ledande
leverantörerna av balkongsystem i Sverige. Företaget är en etablerad samarbetspartner för
såväl flertalet av Sveriges större byggbolag som bostadsrättsföreningar. Alnova har drygt 40
anställda med kontor, tillverkning och utställning i Göteborg och projektkontor i Stockholm.
För mer information om företaget och våra system vänligen besök www.alnova.se
Mer information om företaget ges vid intervjutillfälle.
Din profil
För att vara aktuell för tjänsten som konstruktör krävs att du har goda kunskaper inom Revit
och gärna praktisk erfarenhet från byggbranschen genom tidigare arbete eller genom
examensarbete.
Skallkrav:
-Goda kunskaper i CAD/BIM
-Kan modulera och agera i Revit
-Erfarenhet av att rita inom bygg
Meriterande:
- Körkort B
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad då det är nödvändigt i rollen som konstruktör.
Eftersom du kommer att ha tät kontakt med kund och kollegor bör du vara en social person
med god samarbetsvilja.
Villkor
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Göteborg
Vi behandlar ansökningar löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdag. Ansök därför idag!

