VVS-ingeniør til Danmarks mest interessante byggeprojekt
Vi søger en ny kollega med bred erfaring som VVS-ingeniør til at indgå i vores installationstekniske team i udførelsen af NAU - Nyt Aalborg Universitetshospital.
Her er opgaverne mange, og omfatter bl.a. 3D-projektering, revisionshåndtering, møder med entreprenører
samt fagtilsyn inden for VVS, herunder vandtågesprinkling samt luftarter.
Oluf Jørgensen A/S er et landsdækkende rådgivende ingeniørfirma med mere end 70 års erfaring inden for
branchen og vi søger en dygtig, ambitiøs og engageret VVS-ingeniør med en bred faglig viden.

Oluf Jørgensens nye VVS-ingeniør:
- Har minimum 5 års erfaring som ingeniør inden for det VVS-tekniske fagområde
- Er skarp til projektering af VVS- og ventilationsløsninger og med et godt fagteknisk vidensniveau
- Har erfaring med fagtilsyn og evt. med byggeledelse
- Er erfaren bruger af Revit på højt niveau, og har gerne kendskab til Solibri
- Er fortrolig med brug af komplekse Excel-ark
- Er løsningsorienteret, selvstændig og kvalitetsbevidst
- Kan bevare overblikket og roen selv i pressede situationer
- Er god til at formulere sig skriftligt og mundtligt på dansk
- Har evt. erfaring med Dalux og bekendtskab med iBinder
Vi tilbyder:
- En spændende og udfordrende hverdag med et projekt, der byder på mange forskellige installationstekniske forhold herunder: sygehusfunktioner, laboratorier, institutioner samt erhvervsbyggeri
- Tæt samarbejde med alle byggeprocessens aktører samt høj tværfaglighed
- Muligheder for efteruddannelse og personlig såvel som faglig udvikling
- Frihed under ansvar, men med fokus på konkret handling
- En hverdag sammen med engagerede og kompetente kollegaer, hvor respekt for hinanden og sammenhold samt plads til humor er omdrejningspunktet for udførelse af vores arbejde i en ellers travl hverdag
- Konkurrencedygtig løn, pensionsordning og sundhedssikring.
Vores nye kollega får reference til vores kontor i Aarhus, men med udførelse af NAU som hovedopgave
de nærmeste år fremover, hvor du vil indgå i et tæt samarbejde med øvrige kollegaer omkring projektopfølgning, deltagelse i møder med entreprenører samt udførelse af fagtilsyn indenfor VVS herunder
vandtågesprinkling samt luftarter.
Ved spørgsmål til stillingen, kontakt da Kim Enevold på tlf. 2033 7579
Ansøgning og CV på dansk sendes hurtigst muligt til kie@ojas.dk
Der er ingen ansøgningsfrist, da vi afholder jobsamtaler løbende.
Læs mere om Oluf Jørgensen A/S på www.ojas.dk
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