Byggnadsingenjör - Junior Fasaddesigner
Till vårt kontor i Göteborg
ACC är Norra Europas ledande glas och fasadkonsult. Vi erbjuder oberoende rådgivning kring alla
typer av glasade konstruktioner. Vår samlade kompetens omfattar konstruktion och design, dagsljus,
inomhusklimat, hållbarhet, ekonomi och besiktningar. Vi bygger morgondagens samhälle
tillsammans med Arkitekter, byggentreprenörer och andra aktörer i den nordeuropeiska
byggmarknaden.
Vi är ett litet företag med stora möjligheter, idag är vi ca 30 anställda fördelat på våra kontor I
Stockholm och Göteborg, vi har också ett dotterbolag i Norge. Sedan starten 1988 har vi genomfört
ca 4000 olika projekt. Fastighetsutvecklare och Arkitekter upptäcker ökande nytta av ordentlig
projektering av glas och fasad i sina projekt och därför ökar behovet av våra tjänster.

Vårt erbjudande till dig
• En anställning där du arbetar med några av de mest spektakulära byggprojekten där glas,
design, hållbarhet och funktion är i fokus.
• Att vara medlem I ett växande företag som ligger I framkant av glas och fasadkonstruktion
• Att ha en nyckelroll I vilken din kunskap är efterfrågad och värdesatt.
• Möjligheten att utvecklas I din yrkesroll och i att nå dina professionella mål.
Beskrivning av tjänsten
Du kommer att arbeta som fasaskonsult med fokus på fasaddesign och beräkningar. Detta inkluderar:
• Analyser och beräkningar U-värden förenklad beräkning enligt standard eller avancerad
beräkning med hänsyn till köldbryggor
• Dimensionering bärande element av glas, stål, aluminium och trä
• Rita principdetaljer och bidra till utvecklingen av projektandpassade systemlösningar
anpassade efter speciella geometrier, material och funktioner. 3D-skisser och detaljer.
• Du samlar in och sammanfattar ditt arbete I lättlästa snygga rapporter, presentationer,
skissböcker och beskrivningar.
Du får möjlighet att arbeta I nära samarbete med Arkitekter, konstruktörer, fasaentreprenörer, och
projektledare. När du är inne I rollen får du möjlighet att tillsammans med kunderna diskutera olika
lösningar. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor där alla bidrar med sin specialistkompetens
för att hitta den bästa lösningen till kunden.
Du kommer att få möjlighet att arbeta med och lära dig från några av de mest erfarna
fasadspecialisterna i Norra Europa. Du kommer att få möjlighet att bidra till och påverka intressanta
projekt med design av tekniskt och ekonomiskt hållbara fasader där kraven på hållbarhet och
prestanda konstant blir mer och mer utmanande och där tekniska möjligheter genomgår en snabb
och intressant utveckling.

Det här är vi:
ACC är prestigelösa fasadexperter som genom innovativa helhetslösningar förser världen med
hållbara, välpresterande klimatskal i byggnader som talar för sig själva.

Önskvärd profil
•
Högskoleingenjör eller Civilingenjör inom Samhällsbyggnad med inriktning byggnader, med
kunskaper inom konstruktion
•
God kunskap och förståelse inom byggfysik
•
Bra datorvana och kunskap att enkelt lära dig nya program. Erfarenhet och goda kunskaper
inom AutoCAD / Revit är ett krav. Kunskap inom Sketchup och dimensioneringsprogram
som FEM-Design / RFEM är meriterande.
•
Du kan prata och skriva på svenska. Kunskaper i Engelska både talat och skrivet är
meriterande.
För tjänsten kräver vi inte att du har specifik kunskap om glas eller profilsystem så länge du har en
generell kunskap och god förståelse för byggfysik och byggteknik. Du kommer att få all nödvändig
utbildning och introduktion och du kommer att jobba tillsammans med och lära dig av några av de
bästa fasadspecialisterna.

Personliga egenskaper
Vi letar efter dig som är:
•
•
•
•
•

Service-orienterad, kommunikation och trivs att samarbeta med kollegor och kunder i projekt.
En person som trivs i en konsultativ och rådgivande roll.
Ansvarstagande och kan arbeta självständigt för att utreda och lösa problem, i nära
samarbete med kollegor och kunder.
Strukturerad med förmåga att analysera problem, se sammanhang och prioritera korrekt.
Bra på att formulera dig I tal och skrift eftersom du kommer att vara ansvarig för att
dokumentera och kommunicera ditt arbete i utredningar och rapporter.

Placering: Göteborg, kontoret ligger centralt vid Järntorget
Start: Snarast möjligt

För mer info, kontakta Olivier de Rooij på +46 70-689 77 97 eller via e-post på olivier.derooij@accglas.se.

Ansökan med CV och personligt brev skickar du till info@acc-glas.se senast 2022-03-31

Det här är vi:
ACC är prestigelösa fasadexperter som genom innovativa helhetslösningar förser världen med
hållbara, välpresterande klimatskal i byggnader som talar för sig själva.

