El-ingeniør med +5 års erfaring søges til Oluf
Jørgensen A/S i Horsens: Gør karriere i en
virksomhed med en flad struktur og fokus på
samarbejde
Har du lyst til at være en del af et større rådgivende ingeniørfirma, hvor ledelse og
medarbejdere sidder side om side? Motiveres du af at være el-ekspert på alt fra mindre
boligprojekter til komplekse supersygehuse? Og trives du med en kombination af fordybelse i
egne opgaver og tæt samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere? Så finder du måske
dit næste job som el-ingeniør på vores hovedkontor i Horsens C.

Her kommer du til at arbejde på både mindre og større projekter hos Oluf Jørgensen A/S. Vi er
blandt landets førende rådgivere med 73 års erfaring, +200 medarbejdere og en bred portefølje af
byggeprojekter, som favner alt fra det almene boligbyggeri til supersygehuse – og flere sektorer
ind i mellem.
I de senere år har vi vundet flere komplekse projekter og har styrket vores organisation, så vi i dag
varetager flere projekter lige fra den indledende idéfase til den afsluttende optimering.

Om stillingen
Der er tale om en fuldtidsstilling med fixtid fra 9-15, flekstid derudover og løbende optjening af
afspadseringstimer i forbindelse med overarbejde. Du bliver en del af vores el-afdeling i Horsens,
hvor du kommer til at arbejde med klassiske el-discipliner ved byggeri og anlæg. Dine opgaver
tæller blandt andet:
•
•
•
•
•

Projektering af El-installationer i forbindelse med både mindre og store private og
offentlige projekter
Projektering af både svag- og stærkstrømsinstallationer
Varetagelse samt udførelse af fagtilsyn
Kontakt til bygherre, myndigheder, entreprenører og producenter
Kvalitetssikring af projekter

Selvom vi endnu ikke kan fortælle dig, hvilke projekter du specifikt kommer til at arbejde med, så
garanterer vi, at de spændende opgaver ligger klar til dig – vi har nemlig rigeligt at lave.

Om dig
Vi forventer, at du har evnerne til at sikre fremdrift på egne opgaver og lysten til at indgå i et tæt
samarbejde med dine kollegaer. Konkret forventer vi af dig, at du:

•
•
•
•
•

har erfaring med projektering, beregningsprogrammer, BIPS beskrivelsessystemer,
ydelsesbeskrivelser ol.
har erfaring med og kendskab til CTS
har et godt kendskab til gældende lovgivning og standarder.
har relevant uddannelse som stærkstrømsingeniør, el- installatør eller maskinmester
har minimum 5 års erfaring fra tilsvarende job.

Vi tilbyder dig
Hvis du kan sætte flueben ud for ovenstående, så er det sandsynligt, at du kunne blive vores nye
kollega. Se her, hvad vi tilbyder dig:
•
•
•
•
•
•

et behageligt og uformelt arbejdsmiljø
berøring med både mindre og store projekter inden for det offentlige og det private
en hverdag på et kontor med +40 kompetente og imødekommende kollegaer
tæt kontakt til samarbejdspartnere og bygherrer
tæt kontakt til kollegaer og ledelsen i både Horsens og vores andre kontorer
korte beslutningsveje

Send os din ansøgning hurtigst muligt
Lyder vi som et potentielt match? Så send os hurtigst muligt dit CV og en ansøgning, hvori du
beskriver, hvordan du ser dig selv bidrage til Oluf Jørgensen A/S. Vi ansætter så snart vi har fundet
den rette kandidat.
Send din ansøgning til hr@ojas.dk og skriv El-ingeniør_Horsens i emnefeltet. Så sørger vores HRafdeling for, at den ryger videre til rette vedkommende.
Har du spørgsmål til stillingen? Så er du naturligvis velkommen til at rette dem mod selvsamme
mail eller ringe til Henrik Berg, afdelingsleder for El og ansvarlig for rekruttering til denne stilling,
på tlf. +45 5129 2266.
Vi ser frem til at høre fra dig.

