Tekniske designere til VVS-afdeling i København og i Roskilde
I takt med, at vi er i vækst og vinder flere og flere spændende opgaver, søger vi to tekniske
designere til vores VVS-afdeling på hhv. vores kontor i Kødbyen, København og vores kontor i
Roskilde. Vi ser gerne, du har min. 1-2 års erfaring fra lignende stilling.

Vi forventer at du blandt andet:
• Har erfaring med optegning af VVS installationer i 3D BIM i Revit samt Autocad 2D.
• Vil arbejde i tæt samarbejde med vores ingeniører og øvrige tekniske designere.
• Kan arbejde selvstændigt, er struktureret, har overblik og er kvalitetsbevidst.
• Er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk, og kan formidle faglig viden.
Som en del af Oluf Jørgensen A/S får du:
• Spændende projekter inden for bl.a. offentligt og privat byggeri.
• En udfordrende og fleksibel arbejdsplads.
• Et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet midt i København.
• Løn og ansættelsesvilkår, der modsvarer stillingens krav.
• Pensionsordning og sundhedsforsikring.
• Et job med plads til gode idéer samt personlig og faglig udvikling.
Om Oluf Jørgensen A/S
Vi er et landsdækkende rådgivende ingeniørfirma med mere end 70 års erfaring i branchen. Vi er
over 150 ansatte fordelt på vores fem kontorer i Horsens, Aarhus, Odense, Roskilde og København.
Vi er i hastig vækst og løser en lang række spændende projekter både inden for boliger, industri,
institutioner, skoler og sygehuse.
Jobbet er fuldtid med tiltrædelse snarest muligt.

Ved spørgsmål til stillingen i København kontakt Fatime Dauti tlf. 2812 7697 eller for Roskilde Dan
Fredborg Jakobsen tlf. 2064 5434.
For jobbet i København bedes ansøgning og CV på dansk sendt til fd@ojas.dk.
For jobbet i Roskilde bedes ansøgning og CV på dansk sendt til dfj@ojas.dk.
Der er ingen ansøgningsfrist, da vi afholder jobsamtaler løbende.
Læs mere om Oluf Jørgensen A/S på www.ojas.dk

