INGENIØRER

KONSULENTER TIL VINDMØLLEINDUSTRIEN
FAGLIGHED OG ANSVARLIGHED
Med over 250 fastansatte ingeniører løser BIIR komplekse specialistopgaver ude ved vores kunder. Vi arbejder med alle former for ingeniørkunst – specielt
konstruktion, design, dokumentation og projektledelse – og vores kunder er store, internationale virksomheder enten med et behov for specialistviden, for
teknisk kapacitet eller blot for nye kreative vinkler på et projekt.
Vi tilbyder dig at arbejde i et fantastisk miljø, hvor faglighed, faglig udvikling og ansvarlighed er nøgleordene – og hvor vi har det sjovt, både når vi arbejder og
når vi ikke gør.
Væksten i BIIR fortsætter og vi søger derfor altid dygtige ingeniører inden for næsten alle discipliner.

TEKNISK PROJEKTLEDER

GENEREL BAGGRUND

SVAGSTRØMSINGENIØR TIL SOFTWAREUDVIKLING

Til alle stillingerne kræver vi en baggrund som ingeniør eller maskinmester.
Vi forventer du har en god relevant erfaring og meget gerne fra
vindindustrien eller andre større internationale virksomheder.

Du bliver ansvarlig for at lede udviklingsprojekter indenfor elektronik og
nok specielt software for vores kunder i Vindindustrien. Projekterne ligger
inden for områder som detektering af påvirkninger, lastberegninger og
sikkerhedsudstyr.
(LINK TIL ANNONCEN)

LOAD SPECIALIST
ERFAREN INGENIØR TIL VINDINDUSTRIEN
Du får ansvaret for at beregne belastninger for vindmøller på de forskellige
platforme. Du skal opstille og teste hypoteser og sikre at dine kollegaer
forstår og bruger dine resultater korrekt.
(LINK TIL ANNONCEN)

EMBEDDED LINUX DEVELOPER
KONCEPTUDVIKLING OG IMPEMENTATION
BIIRs software-afdeling er sparringspartner for udviklingsafdelingerne i de
store vindvirksomheder og som ansat i afdelingen kommer du til at
arbejde med de mest erfarne eksperter inden for udvikling af industrielle
styringer og applikationer.
(LINK TIL ANNONCEN)

De helt specifikke krav fremgår af de enkelte stillingsopslag.
Som konsulent skal du være stærk, ansvarlig og arbejde meget
struktureret ud fra modellerne, din faglighed og kundernes opdrag. Du skal
besidde evnen til at kommunikere og samarbejde tværfagligt og din
tilgang til andre mennesker gør, at du både styrker og udvikler dem i jeres
samarbejde.
Dit arbejdssprog bliver engelsk og det er vigtigt, at du har en god
kulturforståelse og empati, så du kan sikre det gode, udviklende og
harmoniske samarbejde med ingeniørerne i Ukraine, vores kunder og dine
kollegaer fortsætter.
Vi ved vi stiller store krav til vores medarbejdere, men vi ved også, at vi
kan honorere dem, så vi glæder os til at læse din ansøgning. Send din
ansøgning og CV til jjt@biir.dk og mærk den med stillingsbetegnelsen, så
hører du fra os inden for de næste uger.
Hvis du vil høre mere om indholdet i de enkelte job, må du gerne kontakte
Jonas Bojer Christensen på 4177 0701,

BIIR - ET KONSULENTHUS MED EN HOLDNING
BIIR er en virksomhed, hvor vi har tillid til hinandens kompetencer, respekt for kollegernes dømmekraft og sætter det værdifulde arbejdsliv øverst. Lyder det
som en kliche – måske, men så skulle du måske møde os.
Vi tror på, at vi som ansvarlige kollegaer kan have en virksomhed uden ledere, procedurer og regler – og derfor fungere, ansvarligt og fleksibelt hos kunderne,
i virksomheden og hjemme hos familien.
Vi er et ingeniørhus med kompetencer i særklasse inden for vind, olie og gas, energi, design og software og vi er over 250 fastansatte ingeniører – og vi
bliver stadig flere. Nørdede specialister, dygtige projektledere og erfarne konstruktører – og så alle os andre, naturligvis.

