VVS INGENIØR
Udbud - Kalkulation - Økonomi - Kvalitetsstyring

På vegne af vores kunde, der er rådgiven-

de ingeniør i trekantsområdet, søger vi en
erfaren HVAC/VVS ingeniør der skal styrke
vores rådgivning indenfor det installationstekniske område.
Hvorfor skal vores kunde ansætte dig?
Du er bygningsingeniør med HVAC/VVS som
speciale.
Du har min. 4 års erfaring med fag- og hovedentrepriser.
Du har min. 4 års erfaring fra rådgiver-,
entreprenør- eller bygherreside.
Du er en dygtig og succesfuld VVS ingeniør
fra projekter indenfor nybyggeri og renovering.
Du kan udarbejde udbud på installationstekniske projekter.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du kan lide at sparre med og kvalitetssikre
dine kollegers projekter.
Du er indstillet på at videreudvikle din faglighed indenfor VVS, HVAC, CTS, ventilation,
kloak, energi osv.
Du får en central rolle på det ene af vores
kontorer i trekantsområdet.
Hvad skal du ellers kunne?
Du kan besigtige og føre tilsyn med installationsprojekter.
Du deltager i projekterings- og byggemøder.
Du kan anvende IT og digitale værktøjer.
Du har min. 4 års erfaring med relevant
byggelovgivning, licitationsloven, AB 92, ABT
93 mv.

Vores kunde har fået ﬂere projekter og har siden 2017 ansat nye medarbejdere i forskellige faggrupper.
Denne vækst vil man fastholde i de kommende år og man har derfor åbnet kontorer i trekantsområdet.

Hvad tilbyder vores kunde dig iøvrigt?
En spændende hverdag hvor du står med
ansvaret for at at vi holder hvad vi har lovet
kunden.
Mange berøringsﬂader såvel internt som
eksternt.
At blive en del af en meget stærk holdånd
i et team af dygtige kolleger med humor og
åbenhed.
Ca. 42 kolleger på vores kontorer i Østjylland.
Lønpakken fastsættes i forhold til dine kvaliﬁkationer.

Ansøgning:
Vil du søge stillingen, skal din ansøgning
og CV skal være i Word eller pdf-format og
være på på dansk og kan kun sendes via
denne mail:

Er du interesseret i at høre mere om stillingen?
Ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi
på tlf.: 29 27 71 88.

www.ht-rekruttering.dk/job.php

162@ht-rekruttering.dk
Ansøgningsmateriale mm. der ikke overholder dette, bliver ikke behandlet.
Når vi har fundet den rette kandidat, tager
vi stillingsannoncen af vores hjemmeside:

www.ht-rekruttering.dk

