Afdelingsleder til installationsafdeling
Vil du være med til at sætte dit præg på et team af stærke fagprofiler inden for VVS-installationer og samtidig få
mulighed for at udvikle dine potentialer og talenter inden for ledelse? Så er det måske dig, vi har brug for i
vores team.
Vi søger en afdelingsleder til at drive og udvikle vores afdeling for VVS-installationer på vores kontor i Aarhus. Vi
vokser og er involveret i en lang række spændende projekter, der omfatter både højhuse, hoteller og
hospitaler.

Ledelsesansvar, kvalitetssikring og faglig udvikling
Du vil blive leder i en afdeling bestående af et team af eksperter indenfor projektering og beregning af
forskellige typer VVS-installationer. Dit primære ansvar vil være at få projekterne gennemført inden for de
aftalte rammer, så de lever op til kundernes forventninger. Du bliver en vigtig medspiller i tildelingen af
ressourcer samt styring af økonomien. Du vil forestå den daglige sparring med teamet og du vil få en bred
kontaktflade både med kolleger og eksternt med kunder og samarbejdspartnere. Det forventes, at du deltager i
tilbudsgivning og salg.
Dine kvalifikationer
• Du er uddannet ingeniør og har 10 års erfaring som VVS-ingeniør hos en rådgiver eller entreprenør
• Du har solid erfaring med projektering indenfor byggeri
• Du har overblik og evner at sætte dig hurtigt og effektivt ind i nye projekter
• Du kan levere høj faglig kvalitet til installationsprojekterne
• Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk og du er en stærk formidler af faglig viden
• Du har lyst til at udvikle Oluf Jørgensens A/S’ kompetencer indenfor installationsområdet
Som en del af Oluf Jørgensen A/S får du
• Mulighed for at udvikle installationsafdelingen
• Plads til at sætte dit præg på firmaets dagligdag
• En udfordrende og fleksibel arbejdsplads
• Et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet midt i Aarhus
• Løn og ansættelsesvilkår, der modsvarer stillingens krav.
• Pensionsordning og sundhedsforsikring.
• Et job med plads til gode idéer samt personlig og faglig udvikling.
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Kenneth J. Thonsgaard på tlf. 5373 8106.
Ansøgning og CV på dansk sendes senest søndag d. 9. september til kjt@ojas.dk.
Læs mere om Oluf Jørgensen A/S på www.ojas.dk

