Statiker (w/m)

Inżynier konstruktor (k/m)

Einsatzort: Deutschland
Art der Anstellung: unbefristet, Vollzeit

Lokalizacja: Niemcy
Typ umowy: bezterminowa, pełny etat

Ihre Aufgaben

Obowiązki

• Statische Berechnung von Betonfertigteil-Bauten
• Planung und Berechnung von Fertigteilen
• Baukonstruktionen und Kalkulation von
Fundamenten, Stützpfeilern, etc.

• Obliczenia konstrukcyjne prefabrykowanych
elementów betonowych
• Projektowanie prefabrykowanych płyt
• Projektowanie i obliczenia konstrukcyjne
fundamentów i palowania

Ihr Profil
• Erfolgreicher Hochschulabschluss im Bereich Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Baukonstruktion/Statik
• Erfahrung mit statischen Berechnungen, idealerweise
im Bereich von Fertigteilen
• Sicherer Umgang mit den relevanten Eurocodes, 		
idealerweise Kenntnis der erforderlichen DIN-Normen
und Britischen Standards
• Sehr guter Umgang mit CAD-Software und bautechnischer Software
• Proaktivität und ausgeprägte Softskills
• Gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse

Twój profil

Das bieten wir Ihnen!

• Długoterminowe zatrudnienie
• Szkolenie w miejscu pracy (dostosowane do
indywidualnych potrzeb i umiejętności)
• Wspieranie rozwoju zawodowego poprzez regularne
szkolenia i edukację
• Ponadprzeciętne wynagrodzenie zależne od
wyników/efektów pracy
• Bardzo dobra atmosfera i warunki w miejscu pracy
• Wsparcie przy organizacji zakwaterowania oraz,
w razie potrzeby, kursu językowego

• Langfristiges Arbeitsverhältnis
• Individuelle, auf Ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten
abgestimmte Einarbeitung am Arbeitsplatz
• Förderung Ihrer Karriere und regelmäßige Fort- und
Weiterbildungen
• Überdurchschnittliche, leistungsbezogene Vergütung
• Sehr gute Arbeitsatmosphäre
• Unterstützung bei der Unterbringung und Sprachkursen

Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns über Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins und
Ihrer Einkommensvorstellung.

• Dyplom ukończenia studiów na kierunku budownictwo z
ukierunkowaniem na konstrukcje budowlane i inżynierskie
• Doświadczenie w wykonywaniu obliczeń konstruk		cyjnych (najlepiej w zakresie płyt prefabrykowanych)
• Znajomość Eurokodów, najlepiej także niemieckiej 		
normy DIN oraz Standardów Brytyjskich
• Bardzo dobra znajomość oprogramowania CAD
• Proaktywna osobowość, kompetencje społeczne
• Dobra znajomość języka niemieckiego oraz angielskiego

Oferujemy

Jesteś zainteresowany/a? Jeśli tak, proszę przysłać
swoją aplikację (CV oraz list motywacyjny) wraz z
informacją o najwcześniejszej możliwej dacie rozpoczęcia pracy oraz oczekiwanym wynagrodzeniu.

glatthaar-fertigkeller gmbh & co. kg • bewerbung@glatthaar.com
Gemeinsam erfolgreich arbeiten!

>www.glatthaar.com

