Nyuddannet el-ingeniør/el-installatør til vores kontor i Roskilde
Vi søger en nyuddannet el-ingeniør eller el-installatør med bred faglig viden inden for stærk- og svagstrømsinstallationer
til vores el-afdeling i Roskilde. I takt med at vi i Oluf Jørgensen A/S får flere og flere større opgaver, har vi brug for nye
medarbejdere til vores engagerede team.
Du vil komme til at indgå i mange forskellige projekter, der handler om projektering af boliger, sygehuse, institutioner,
skoler og meget mere. Du vil blive del af et team bestående af konstruktionsingeniører, VVS-ingeniører og konstruktører.

Vores nye kollega
• Er nyuddannet stærkstrøms-ingeniør eller el-installatør, gerne med håndværksmæssig baggrund.
• Har kendskab til gældende lovgivning, standarder og bekendtgørelser og kendskab til udarbejdelse af teknisk
dokumentation.
• Er fagligt dygtig, med lyst til videreudvikling af egne kompetencer inden for stærk-og svagstrøminstallationer
• Er åben og har evnen til at skabe relationer til samarbejdspartnere og kunder
• Kan lide at samarbejde og dele viden på kryds og tværs af faggrænser
• Arbejder systematisk med blik for kvalitet i leverancerne
• Har en fleksibel og selvstændig tilgang til arbejdsopgaverne
• Er flydende i dansk på skrift og i tale, samt fortrolig med IT på brugerniveau.
Som en del af Oluf Jørgensen A/S får du
• Mulighed for at samarbejde med fagligt kompetente kolleger
• Plads til at sætte dit præg på arbejdsopgaverne
• Mulighed for efteruddannelse
• Et uformelt arbejdsmiljø i en organisation med højt til loftet
• Løn og ansættelsesvilkår, der modsvarer stillingens krav
• Pensionsordning og sundhedsforsikring
Dine arbejdsopgaver vil blive alsidige og omfatte projekteringsopgaver på projekter på alle niveauer, teknisk såvel som
økonomisk. Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. udarbejdelse af teknisk dokumentation, beskrivelser, notater og tilbudslister,
tilsyns- og opfølgningsopgaver samt møder med brugere, kunder, samarbejdspartnere.
Du får en hverdag i et uformelt miljø, hvor du bliver en del af en flad, udviklingsorienteret organisation med fokus på
samarbejde og medarbejderglæde. Oluf Jørgensen har kontorer i Aarhus, Horsens, København, Odense og Roskilde. Du vil
blive en del af vores kontor i Roskilde sammen med halvtreds kolleger.

Ved spørgsmål til stillingen, kontakt afdelingsleder Mie Lærke Kaarslev på tlf. 5373 8332.
Ansøgning og CV på dansk sendes hurtigst muligt til mie@ojas.dk
Der er ingen ansøgningsfrist, da vi afholder jobsamtaler løbende.
Læs mere om Oluf Jørgensen A/S på www.ojas.dk

