Anlægsingeniør med +3 års erfaring til Oluf
Jørgensen A/S i Odense: Gør karriere i en
virksomhed med en flad struktur og fokus på
samarbejde

Efteråret 2019 var det vådeste i Danmark nogensinde. Med klimaforandringer lurende i
horisonten er det næppe sidste gang, den rekord bliver slået. Vi søger nu en anlægsingeniør
til vores kontor i Odense, der på vores projekter kan udvikle kloakker og LAR-løsninger til
blandt andet at håndtere de tiltagende nedbørsmængder. Er det dig?
Du kommer til at arbejde på både mindre og større projekter hos Oluf Jørgensen A/S Rådgivende
Ingeniører. Vi en større virksomhed 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.
Du bliver med andre ord en del af en virksomhed i rivende udvikling. Og mere konkret af et
uformelt kontormiljø i Odense, hvor du får nogen-og-tyve tætte kollegaer.
Dine konkrete arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver kommer til at bestå af:
•
•
•
•
•

Projektering af kloakker
Projektering af LAR-løsninger
Projektering af ledninger i jord
Koordinering med kollegaer på og på tværs af vores seks kontorer samt med
samarbejdspartnere
Og tilsyn på både mindre og større opgaver

Om dig
Vi forventer, at har minimum +3 års erfaring som anlægsingeniør og hurtigt kan blive selvkørende
på projekterne. Desuden forventer vi, at du har erfaring med de nævnte arbejdsopgaver, ligesom
det er en fordel, hvis du har erfaring fra større anlægs- og vejprojekter.
Som person forestiller vi os, at du nyder samarbejdet med dygtige kollegaer lige så meget, som du
nyder at fordybe dig i arbejdet alene. For du skal både kunne drive dine egne løsninger i mål, men
også koordinere med resten af teamet undervejs. Vi er heldigvis gode til at hjælpe hinanden.
Samme mind-set forventer vi af dig.

Sådan bliver du en succes i stillingen
Hos Oluf Jørgensen tror vi på et arbejdsmiljø drevet af et tæt samarbejde. Vi er en succesfuld og
jordnær rådgivervirksomhed, hvor vi sætter en ære i at være i øjenhøjde med hinanden og vores
omverden. Grundlæggende er du derfor en succes når:
•

[…] kunden/bygherren er tilfreds. Tilfredsheden fra kunder/bygherrer kommer til udtryk ved,
at du bliver anerkendt og får positiv feedback for dine løsninger og for at være tilgængelig,
forudseende og ærlig i din dialog.

•

[…] hvis du både tager ansvar for egne opgaver, men også hjælper kollegaer i det omfang,
det er nødvendigt og muligt.

Send os din ansøgning hurtigst muligt
Lyder stillingen som anlægsingeniør hos Oluf Jørgensen som noget for dig? Så tøv ikke med at
sende os dit CV og en ansøgning på hr@ojas.dk, hvori du beskriver, hvordan du kan gøre en
forskel for os. Vi besætter stillingen, så snart vi har fundet den rette kandidat, så send ansøgningen
hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til Elisabeth Damgaard,
som er tegnestuechef i Odense. Send dine spørgsmål til ovennævnte mail eller ring direkte til
Elisabeth på tlf.: +45 5164 6056
Vi ser frem til at høre fra dig.

