Rådgivende Ingeniør
Mechanical Engineering
Interessante og udfordrende projekter
Dine opgaver

COWI tilbyder

Du bliver en del af et team på 50 dygtige kolleger, hvor dine
ansvarsområder bliver udfordrende og varierede. Du bliver
knyttet til et eller flere af de store projekter, hvor COWI
fungerer som uafhængig rådgiver.

et meget spændende arbejdsliv med komplekse projekter,
hvor din kompetence holdes opdateret, således at du kan
yde en kvalificeret rådgivning.

Projekter varierer i størrelse og intensitet, og dette kan både
være i Danmark og i udlandet. Du arbejder i teams, hvor din
rolle kan være som projektleder og/eller som rådgiver.

Baggrund og erfaring
Du har en relevant ingeniørmæssig baggrund, og du er, eller
har tidligere fungeret i rollen som rådgivende ingeniør, og
kender herigennem de særlige krav, der stilles til uafhængighed, kvalitet og troværdighed.
Af personlige egenskaber lægges der vægt på en struktureret arbejdsform, høj grad af troværdighed og en professionalitet i din omgang med kunder og kolleger.
Du behersker engelsk i skrift og tale.

Dit arbejdsliv, herunder balancen mellem opgaver i
Danmark og internationale opgaver forsøges tilrettelagt i
overensstemelse med dine ønsker og behov.
COWI er inde i en meget positiv udvikling, og har netop
offentliggjort et rekordresultat for seneste regnskabsår.

Ansøgning og CV
sendes til job@peoplecapital.dk. Ønsker du yderligere
oplysninger inden du sender din ansøgning, kan du kontakte Partner John Wagner på + 45 30 24 24 09.

PeopleCapitalPartner assisterer
virksomheder med at udvælge
og udvikle nuværende og
fremtidige medarbejdere

COWI A/S er en international rådgivende ingeniørvirksomhed, der
med hovedkontor i Lyngby i mere
end 80 år har bidraget til udviklingen af byggesektoren i Danmark
og internationalt.
I dag er der ca. 6.200 ansatte,
hvoraf halvdelen er beskæftiget
uden for Danmark. Virksomhedens
medarbejdere er anerkendt som
nogle af de mest kompetente
rådgivere i forbindelse med store
komplekse byggerier, bl.a. inden
for infrastruktursystemer, som f.eks.
tunneller, broer, vindenergi, marine
- og lufthavne.
Til COWIs afdeling for Wind &
Mechanical Engineering søges nu
en kompetent:

Næsseslottet
Dronninggårds allé 136 · 2840 Holte
CVR 27 58 94 13
contact@peoplecapital.dk

