Kan du tegne VVS og installationer, som sidder lige i skabet?
Og mestrer du BIM og REVIT?
Så vil vi meget gerne høre fra dig. Hos Oluf Jørgensen A/S søger vi nemlig en kollega til vores kontor i
Odense, som kan skabe værdi gennem sine sublime evner som teknisk tegner på VVS og installationer.
Du vil komme til at arbejde på et væld af spændende projekter – primært på Fyn og Sjælland, hvor din
opgave bliver at tegne nogle af branchens skarpeste tekniske tegninger.
Det skal du gøre for Oluf Jørgensens A/S Rådgivende Ingeniørfirma, som er inde i en rivende udvikling med
stor tilgang af kunder og spændende projekter. Vi har derfor rigeligt at give os til – faktisk så meget, at vi på
fem år er vækstet fra 70 til mere end 200 ingeniører fordelt på seks kontorer.
I Odense er vi et mindre team på 15 medarbejdere. Her vil du derfor på én og samme tid opleve nærheden
fra det lille firma og motoren fra den store virksomhed. Vi samarbejder med de andre kontorer og skaber
ingeniørkunst i alle afkroge af Danmark for både private og offentlige bygherrer.
Bliv klogere på, hvilke typer projekter, du kan forvente at komme til at arbejde med, her
Til vores fortsatte udvikling af interne kompetencer søger vi nu en, der som dig lynhurtigt kan sætte sig ind i
komplekse projekter og omsætte visioner og idéer til bygbare tekniske tegninger.
Lyder det som noget, der kan motivere dig?
Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer
•
•
•
•
•

Du er knalddygtig til at tegne tekniske installationer for bl.a. vand, varme, afløb og ventilation
Du agerer hjemmevant i REVIT og DWG
Du har indsigt i processen fra ingeniørens skitseniveau til den færdige digitale model
Du forstår kravet til indhold i det færdige tegningsmateriale til entreprenøren
Dine evner er vigtigere end din erfaring – erfaring er dog påkrævet

Vi vægter personlighed højt. Du skal passe ind. Vi skal passe til dig. Derfor forventer vi, at du har følgende
personlige kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

Det falder dig helt naturligt at sige godmorgen og smile til menneskene omkring dig.
Du tænker ”hvad kan jeg gøre?” i stedet for ”hvad burde andre gøre?”
For dig er et problem en mulighed for at skabe innovative løsninger og bevise dit værd
Hvis det er nødvendigt, lægger du gerne de påkrævede timer, når deadline nærmer sig, for til
gengæld at nyde din fritimer på et senere tidspunkt.
Kort fortalt er du en holdspiller, der går op i dit arbejde og din arbejdsplads
Det er ikke vigtigt, om du er introvert, ekstrovert eller et sted midt i mellem.

Hvis du har sat flueben ved ovenstående, så hører vi meget gerne fra dig!
Vi forventer af din ansøgning, at du fremhæver, hvad du tidligere har lavet som teknisk tegner, og hvordan
du ser dine erfaringer og kvalifikationer komme i spil hos os. Vi besætter stillingen, når vi finder et match
med den rette kandidat og ansætter ikke for enhver pris.
Vi ser frem til at læse din ansøgning, som du kan sende til afdelingsleder Rune Bøwig på mail: rcb@ojas.dk.
Skriv eller ring også gerne til ham på tlf. 5365 9300, hvis du har spørgsmål til stillingen og virksomheden.
Læs mere om os på ojas.dk eller besøg vores LinkedIn her

