Erfaren Projekt- og anlægsingeniør til Aarhus
Brænder du for at sætte dit præg på fremtidens trafik og byrum fra ideskitse til færdigt
anlæg og bliver du motiveret af muligheden for, at udvikle dig gennem faglig sparring og
en virksomhed, der gerne investere i din fortsatte faglige udvikling, så har Via Trafik travlt
og behov for endnu en erfaren Projekt- og anlægsingeniør. Så har du mod på at spille med
i en virksomhed med høj faglighed og en stærk kultur, så kunne dette blive dine fremtidige
kolleger.

Opgaven:
•
•
•
•
•
•

projektering af veje og byrum
anlægsoverslag og udbudsmateriale
licitationer og kontraktforhandlinger
tilsyn og byggeledelse
projektledelse af anlægsprojekter
udvikling af anlægsteamet i Aarhus i samarbejde med teamet i Birkerød

Faglige kvalifikationer:

Du er uddannet ingeniør inden for infrastruktur og trafikplanlægning og du har minimum 5
års erfaring med projektering og anlægsprojekter.

Personlige kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

fagligt nysgerrig, stiller spørgsmål og god til at vidensdele
selvstændig med stærke samarbejdsevner
løsningsorienteret
ansvarsbevidst og tager ejerskab
god til at kommunikere
konfliktløsende ”i marken”

Virksomheden tilbyder dig:

Hos Via Trafik er der højt til loftet og en uformel omgangstone, Vi lægger vægt på stor
tværfaglig sparring hvor du vil få stor medindflydelse på både egen og kontorets udvikling.
•

•
•
•
•
•
•

mulighed for at prøve kræfter med alle dele af trafik- og byrums- projekter, fra ideskitse til færdigt anlæg gode muligheder for udvikling af faglige kompetencer gennem
sparring med erfarne kolleger i Birkerød og Aarhus, interne teammøder, afvekslende
projekter mv.
kurser, seminarer og efteruddannelse
gode ansættelsesvilkår
attraktiv løn som fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer
vi har frihed under ansvar, flextid og mulighed for at arbejde hjemme
sundhedsforsikring & frokostordning
sociale og faglige arrangementer i ind- og udland

Om virksomheden:

Via Trafik er et rådgivende ingeniørfirma med 16 års erfaring i varierede og komplekse
trafikopgaver, der spænder fra idé til anlæg. Via Trafik i Aarhus er et lokalt vækstkontor,
hvor du får 6 kolleger og et allerede godt etableret netværk.

Tiltrædelse:

Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette profil.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 4820 9000
eller email via@viatrafik.dk
Send din ansøgning samt CV til via@viatrafik.dk - Mærk din email: “Anlægsingeniør til
Aarhus”
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