JB Villan AB tillverkar och bygger villor på totalentreprenad främst i Skaraborgs län. Företaget har sitt säte i
Falköpings kommun. Vi tillverkar och bygger 100 hus om året med egen anställd personal
och underentreprenörer. JB Villan har tillverkat och byggt över 800 hus under 20 år och är
marknadsledande i länet. Vi är 58 anställda och omsätter ca 200 miljoner.

Till vårt nybyggda kontor söker JB Villan i Falköping:

Bygglovsritare
Vi erbjuder
JB Villan är flexibelt företag med korta beslutsvägar. Vi har en härlig arbetsmiljö i vårt
nybyggda kontor.
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete på ett ekonomiskt stabilt företag
med starkt varumärke och stark framtidstro. Du kommer att ingå i ett team som trivs
med sitt arbete och har trevligt på jobbet. Vi satsar på att personalen skall må bra
och värnar om positiv teamkänsla bland våra anställda.
Arbetet innebär
Som A-ritare på JB Villan upprättar du måttsatt bygglovsritning baserad på
skissritning till våra helt kundunika villor. Du har mycket kontakt med kunden under
rit processen. I tjänsten ingår även att granska övriga konstruktionsritningar.
Vem trivs här?
Du som har god struktur och är mån om att få en nöjd kund. Du är noggrann och har
förmåga till bra kommunikation.
Dina kvalifikationer
En byggteknisk utbildning eller erfarenhet som kan värderas likvärdigt. Kunskap i
Autocad 2 D är ett krav. Baskunskaper i bostadsbestämmelser och grundläggande
konstruktionskunskaper inom trähuskonstruktion och god förmåga att skapa bra
kundrelationer.
Är du dessutom en noggrann och effektiv kommer du att gå långt. Du bör tycka om
att ta eget ansvar. Du har stora chanser till vidareutveckling inom företaget.
Körkortskrav
B-körkort

Arbetstider och omfattning
Heltid och tillsvidare. Vi tillämpar provanställning.
Placering
Falköping, Gudhem
Ersättning
Individuell lönesättning.
Vill Du veta mer
Vi arbetar med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess i samarbete med HR-Partner i
Väst AB. Du välkommen att ringa vår HR-konsult Charlotta Larsson på 070-670 57 18.
Ansökan
Välkommen med din ansökan med CV och löneanspråk senast 2018-06-22
via e-post till charlotta@hrpartnerivast.se.

