BIM/CAD ingenjör
Arbeta med BIM och CAD-frågor inom bygg- och
fastighetsbranschen.

Vi söker nya medarbetare
Informationsbyggarna arbetar med bygg- och fastighetsinformation. Exempel på projekt
inom fastighet och förvaltning kan vara att digitalisera äldre ritningar till CAD/BIMmodeller. Exempel på projekt inom bygg är BIM-samordning, där vi arbetar med
kravställande och 3D-samgranskning. Vi är för närvarande fem medarbetare och vi har en
avslappnad, omtänksam och målmedveten kultur där alla hjälps åt för att lösa problem
som kan uppstå i projekten.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med varierande projekt. Huvudsakliga
uppgifter är att arbeta med CAD- och BIM-verktyg. Du kommer att serva våra kunder med
korrekt byggnads- och fastighetsinformation genom att skapa ritningar och paketera
leveranser av modeller och ritningar som ska användas i projekt. I arbetet ingår även att
modellera och visualisera BIM-modeller från grunden när det efterfrågas av våra kunder. I
de projekt det finns behov av BIM-samordning, kommer du att ha ett huvudansvar för att
alla projektmedlemmar i ett nybyggnadsprojekt blir informerade om beställarens digitala
anvisningar samt att utföra 3D-samgranskningar. Vi håller även en del kurser på Jönköpings
University sedan 20 år tillbaka. Det kan innebära att ge praktiskt ritningsstöd stöd till
studenterna i BIM-kurser. Därmed kan detta ingå som en utav arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och är duktig på att hantera datorer och
datorprogram. Du är antingen högskoleingenjör eller har gått en teknisk utbildning på
gymnasiet. Eftersom de huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar arbete med BIM- och
CAD-system, behöver du behärska antingen AutoCAD Architecture, Revit Architecture eller
ArchiCAD. Som person tycker du om att arbeta i grupp och kan även ta eget ansvar för
uppdrag i de kontakter du har med våra kunder. Du ska vara strukturerad och noggrann. Du
ska ha ett positivt förhållningssätt och vi ser gärna att du kommer med egna idéer och
bidrar till vårt gemensamma mål i företaget. Du ska vara prestigelös och trivas med att
arbeta på ett mindre företag som har ambitionen att växa.

Kontakt
Om ovanstående information låter intressant, hör av dig till oss främst via e-post. Bifoga
CV. Ansökan är öppen till och med 28 februari 2018.
Jan-Mikael Kristiansson, vd
mk@informationsbyggarna.se
036–306051
Barnarpsgatan 54
553 16 JÖNKÖPING
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