Ambitiøs El-ingeniør/installatør, der kan bidrage til fortsat udvikling
Oluf Jørgensen A/S er inde i en rivende udvikling med stor tilgang af kunder og spændende projekter. En udvikling,
som betyder, at vi vokser. Vi søger derfor en el-ingeniør, som vil være med til at drive udviklingen fra lille til stor
virksomhed. Din kerneopgave bliver projektering og bygherrerådgivning på alle niveauer – teknisk såvel som
økonomisk. Og primært på komplekse byggerier. Lyder det som noget for dig? Så læs med her.
Vi er over de seneste fem år vokset fra 70 til mere end 200 ingeniører, der rådgiver bygherrer i hele Danmark. I Aarhus
er vi lige flyttet i nye rammer på havnen og søger nu en el-ingeniør, som med sin erfaring og høje faglighed kan
bidrage til at løfte vores kompetencer over i vores nye virkelighed. En virkelighed, hvor fem partnere er blevet til ti, og
tre kontorer på ganske få år er blevet til seks. Det er en spændende tid, som vi håber, du er motiveret til at tage del i.

Sådan bliver du en succes i stillingen
Vi forventer, at du har evnerne til at sikre fremdrift på egne opgaver og lysten til at løfte i flok. Du evner desuden at
sætte dig ind i kundernes virkelighed og udfordringer, ligesom du formår at argumentere for din egen faglighed på en
saglig måde. Du kommer til at arbejde med klassiske el-discipliner, og vi forventer, at du:

-

har minimum 3 års erfaring fra lignende stilling
har erfaring med projektering, beregningsprogrammer, BIPS beskrivelsessystemer, ydelsesbeskrivelser ol.
har et godt kendskab til gældende lovgivning og standarder.
har forretningsforståelse, er selvstændig og tager ansvar for egne opgaver.
har lysten og evnen til at skabe relationer til vores mange samarbejdspartnere og kunder.
kan formidle faglig viden mundtligt og skriftligt i et sprog, som alle forstår
har relevant uddannelse som stærkstrømsingeniør, el- installatør eller maskinmester

Kan du sætte flueben ved ovenstående? Så er det sandsynligt, at vi gerne vil møde dig. Men
først vil vi gerne fortælle, hvad vi tilbyder:
Du kommer til at arbejde med klassiske el-discipliner ved byggeri og anlæg. Primært på komplekse opgaver, som
spænder over alt fra sygehuse, laboratorier over skoler og andre institutioner til erhvervs- og boligbyggeri. Du vil
opleve stærkt samarbejde med dine ca. 30 kollegaer på kontoret i Aarhus i et åbent kontormiljø, hvor vi siger
”godmorgen” og giver os tid til at hyggesnakke. På kontoret har du øjen- og ørenkontakt med ledelsen, hvorfor du
oplever korte beslutningsveje, ansvar og mulighed for indflydelse på arbejdspladsen.
Vi værdsætter det gode kollegaskab. Vi spiller derfor gerne en omgang bordfodbold på kontoret eller drikker en
fredagsøl, når lejligheden byder sig. Men det gode kollegaskab kommer primært til udtryk, når vi samarbejder med
hinanden, kunder og samarbejdspartnere om at skabe inspirerende ingeniørkunst, der samler form og funktion til en
helhed. Det er i sidste ende dér, vi gør en forskel.
Dine primære arbejdsopgaver bliver projektering og bygherrerådgivning på projekter på alle niveauer, teknisk såvel
som økonomisk. Du tilbydes individuelt aftalte muligheder for efteruddannelse og personlig faglig udvikling efter dine
og virksomhedens behov, ligesom du tilbydes løn efter kvalifikationer og ansvar.

Kan du se dig selv som vores nye kollega?
Så glæder vi os til at høre fra dig! Vi læser alle ansøgninger og svarer gerne på spørgsmål vedrørende stillingen, hvis du
brænder inde med nogen. Spørgsmålene kan du rette til tegnestuechef Kenneth Thonsgaard på tlf. 5373 8106 eller
mail: kjt@ojas.dk, mens CV og ansøgning sendes til Louise Poulsen på mail: lvp@ojas.dk.

