El-installatør/ingeniør
Vores afdeling i Hillerød er i fuld gang med en række spændende og udfordrende
byggeprojekter. Da mange nye opgaver samtidig er på vej, søger vi snarest en
el-installatør/ingenør, der kan bidrage til at styrke den positive udvikling i teamet.
Du er uddannet el-installatør/ingeniør med mere end 2 års erfaring indenfor projektering af både større og
mindre byggerier, og du brænder for at projektere alle former for el-installationer samt at føre tilsyn.
Hvad skal du lave hos os?
En hel del! Ud over at projektere alle former for el-installationer og føre tilsyn indeholder jobbet også en del
tegnings- og beskrivelsesarbejde. Som rådgivende ingeniørfirma hører vi ikke til blandt de største – men de
mellemstore. Fordelen for dig er, at du inden længe sidder med ansvaret for varierede og udfordrende opgaver
og får stor indflydelse på processen.
Glem alt om snævre faggrænser og bureaukrati – og vær klar til tværfagligt samarbejde.
Vi forventer at du har
• erfaring med og god forståelse for projektering af el-installationer
• erfaring med at udarbejde udbudsmateriale
• stor erfaring i brug af MS Office-pakken samt gerne kendskab til AutoCAD og Revit.
Vi forventer at du personligt
• har personlig gennemslagskraft overfor kunder og kollegaer
• har forretningsforståelse, diplomatisk sans og et godt humør
• er logisk tænkende og fleksibel
• er ansvarsbevidst og pligtopfyldende
• er struktureret og selvstændig samt bliver motiveret af at bidrage til teamet
• er klar i din kommunikation og behersker dansk i skrift og tale.
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 afdelingschef Jimmy Nielsen på 21 46 82 63.
Send din ansøgning vedlagt relevante bilag på mail til ansogning@dj-co.dk
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Dines Jørgensen & Co. A/S har i mere end 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

