
 

VVS-ingeniør
Vores afdeling i Hillerød har fortsat udsigt til spændende og fagligt udfordrende 
projekter for nye og eksisterende kunder. Vi søger derfor en engageret VVS-
ingeniør, der har lyst til at medvirke til den positive udvikling og styrke det team, 
der sammen udvikler aktiviteterne i VVS-afdelingen

Brænder du for at projektere HVAC-installationer med hovedvægt på indeklima og ventilation, er du måske den VVS-
ingeniør, vi søger. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være…
• koordinering af tværfaglige arbejdsopgaver i projekterne.
• projektering af  HVAC-installationer.
• udvikling af energidesign samt evt. udførelse af energiberegninger.
• udarbejdelse af udbudsmateriale.
• fagtilsyn med udførelsen af vvs-opgaver.
• koordinering af projekter med den øvrige bygningsafdeling. 
• projektstyring i et omfang der matcher dine ønsker og kompetencer.

Vi forventer, at du
• er uddannet VVS-ingeniør og gerne med baggrund i rådgiverbranchen.
• har 3-10 års erfaring med projektering og tilsyn med HVAC-installationer samt interesse for projektledelse.
• har primære kompetencer indenfor indeklima, ventilation og automatik-/CTS-installationer.
• har interesse for og gerne erfaring med laboratorie- og hospitalsinstallationer.
• har erfaring med anlægs- og energidesign samt interesse for lavenergianlæg.
• som person er udadvendt og har personlig gennemslagskraft.
• har forretningsforståelse, diplomatisk sans og godt humør.
• behersker dansk, både mundtligt og skriftligt, og er klar i din kommunikation samt  er en habil bruger af Revit, AutoCad 

og MS Office pakken.
• er logisk tænkende og fleksibel.

Vi forventer at du 
• er ansvarsbevidst og pligtopfyldende omkring dine opgaver.
• er interesseret i at kommunikere aktivt med dine samarbejdspartnere og kollegaer.
• er nysgerrig og stadig har lysten til at lære.
• er struktureret og selvstændig samt bliver motiveret af at bidrage til teamet.
• kan flydende dansk både mundtligt og skriftligt

Vi tilbyder 
Et åbent og uformelt arbejdsmiljø i en virksomhed med flad struktur. Vi lægger vægt på balancen mellem arbejde og privatliv 
- og har praktiseret social ansvarlighed længe før det blev moderne. Vores medarbejdere bliver ofte hos os i mange år og 
spørger man dem hvorfor, er svaret som regel, at her hersker en særlig ånd og er rart at være. Derudover har vi fokus på
din udvikling og løbende efteruddannelse. Du  får en ugentlig arbejdstid på 36 timer - fredag til kl. 13 - til en attraktiv løn 
inkl. pension og sundhedsforsikring.

Ansøgning
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til afdelingsleder Torben Stæhr på 23 30 78 87. 
Send din ansøgning vedlagt relevante bilag på mail ts@dj-co.dk

  
DINES JØRGENSEN & CO. A/S

Kirsebærallé 9-11, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 06 66

Dines Jørgensen & Co. A/S har i 70 år været leverandør af rådgivningsydelser indenfor bygge- og anlægsbranchen.
Vi yder vores kunder en specialiseret og professionel rådgivning, som sikrer overholdelse af økonomiske rammer og deadlines.

Vores styrke er fleksibilitet, samarbejde og ansvarlighed med fokus på gennemarbejdede og holdbare løsninger.
Læs mere om os på www.dj-co.dk


