Design i CASA - Tegnestuen
Er du bygningskonstruktør, byggetekniker eller teknisk tegner, og vil
du være med til at løse spændende opgaver? Så læs videre her
CASA er én af Danmarks førende virksomheder
indenfor udvikling og opførelse af fast ejendom. Vores
byggevirksomhed har landsdækkende aktiviteter, og
en omsætning på omkring DKK 1,5 mia. og er med en
ambitiøs strategi i fortsat høj vækst. CASA har hovedsæde
i Horsens og en afdeling i København.
Kendt for at se kreative muligheder og løse udfordringer i
dialog med kunder og medaktører er CASA en foretrukken
samarbejdspartner for en række professionelle bygherrer,
herunder pensionskasser, kapitalfonde, projektudviklere
og almene boligselskaber.
Foruden høj faglighed er de drivende kræfter i CASA
et godt købmandskab, som bygger på synlighed, tillid,
ordentlighed og respekt.
Om jobbet
Med reference til afdelingschefen i Design søges en ny
medarbejder til at byde ind på en bred vifte af spændende
opgaver på vores tegnestue. Dine primære arbejdsopgaver
vil være skitsering, projektering, projektledelse samt
gennemførelse af detailprojektering samt tilsyn.
Opgaverne defineres ofte ved din medvirken i den
indledende fase, hvorefter du udfører dem og leverer til
kunden.
Om dig
Du er formentlig bygningskonstruktør , byggeteknikker
eller teknisk tegner - gerne kombineret med en
håndværksmæssig baggrund. Du har et indgående
kendskab til vurdering af opgaverne. inden de opstartes,
og ved hvordan projekterne skal gennemføres fra start til
slut. Du trives i en hverdag med mange forskelligartede
opgaver, store som små.
Du sætter en stor ære i at opbygge tillidsrelationer til
vores kunder og samarbejdspartnere lige fra bygherrer til
udførende entreprenører. Herudover sikrer du høj kvalitet
Vil du bygge med?
Send din ansøgning og CV snarest muligt og senest den
22. februar til HR chef Susanne Fürstenberg pr. mail
til sfu@casa-as.dk . Spørgsmål til stillingen rettes til
Tegnestueleder Petur Magnussen på mail pm@casa-as.dk
eller på telefon 29360306.
CASA A/S, Havnen 5, 8700 Horsens

i din kommunikation og forventningsafstemning med alle
involverede parter i projektet.
• Du er udadvendt, vedholdende og formår at skabe
fremdrift og resultater
• Du besidder gode kommunikationsevner både i skrift og
tale
• Du trives med at være i en rolle, hvor du får stort
ansvar, og samtidig er realistisk omkring egne evner
og begrænsninger. For dig er det naturligt at søge råd og
støtte fra andre, når der er behov for det
• Du har kendskab til programmer som Revit, InDesign og
photoshop samt MS Officepakken og Adobe
• BIM-, og IKT kendskab vil være en fordel
• Hvis du kan tegne i AutoCad, er det et plus
Som person er du gennem din erfaring struktureret og
arbejder proaktivt. Du ved, at to dage ikke er ens og har
en positiv indstilling til dit arbejde, og du evner at udvikle
dig i en udfordrende og til tider travl hverdag. Du må gerne
have lyst til at gøre en forskel og have en konstruktiv
tilgang til samarbejdet i teamet.
Vi tilbyder
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en virksomhed med
højt til loftet blandt gode kolleger, hvor vi i fællesskab
finder balance mellem arbejde og fritid
• Arbejdsklima med en god tone og service, minded
indstilling, hvor tillid, ordentlighed og respekt er
grundstenen
• Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling i
en virksomhed i stor vækst
• Løn og ansættelsesvilkår, der matcher dine
kvalifikationer

Læs mere om CASA og vores spændende projekter på
www.casa-as.dk
Vi behandler ansøgninger løbende, men venter gerne på
den rigtige medarbejder

