FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN EGEN OG ANDRES
UDVIKLING
VI SØGER ERFARNE VVS-INGENIØRER MED FOKUS PÅ ENERGI OG DGNB I AARHUS
Er det vigtigt for dig, at dit job er sjovt, lærerigt, udfordrende og udviklende? Vil du være med til at sætte
dit præg på et team af stærke VVS-ingeniører og udvikle dit og din kollegas faglige potentiale? Vil du tage
del i at optimere vores projekter og være med til at udvikle de bedste løsninger til vores kunder? Er du
DGNB-konsulent eller på vej til det? Så er det dig, vi har brug for til vores team i Aarhus.

FAGLIGHED, UDVIKLING OG KVALITETSSIKRING
Som ledende figur i VVS-afdelingen er du med til at definere og skabe retningen for afdelingen. Du indgår som
projekterende i VVS-teamet og byder ind som sparringspartner og mentor for de øvrige VVS-ingeniører. Du
sætter dit kvalitetsstempel på projekterne og sikrer, at LB Consults arbejde lever op til de nyeste standarter for
energi og DGNB. Du tager ejerskab over projekterne og skaber tryghed for kunder og samarbejdspartnere.
Du holder af at arbejde i et stærkt team, hvor udvikling af kolleger og virksomhed er en del af hverdagen. Din
brede erfaring er et naturligt udgangspunkt for kvalitetssikring og videndeling.
DINE KVALIFIKATIONER
• Du er uddannet VVS-ingeniør og har betydelig erfaring (måske 10-15 år) fra branchen
• Du er måske DGNB-certificeret eller på vej til det
• Du ønsker at udvikle dine kompetencer og omsætter din faglighed til projekterne
• Du er en stærk formidler af faglig viden og har lyst til som mentor og fagleder at dele viden med dine kolleger
• Du har overblik og evner hurtigt at sætte dig ind i nye projekter og træffe beslutninger
• Du deltager i bygherre- og projekteringsmøder
• Du udfører besigtigelser, tilsyn og registreringer på byggepladsen
SOM EN DEL AF LB CONSULT FÅR DU
• En unik mulighed for at udvikle mrådet
• En fleksibel og god arbejdsplads i et uformelt arbejdsmiljø i hjertet af Aarhus
• Et job med plads til gode idéer samt personlig og faglig udvikling
• Løn og ansættelsesvilkår der matcher stillingens krav
DIN KOMMENDE ARBEJDSPLADS
Vi tilbyder et inkluderende og lærerigt miljø med kollegaer på et højt fagligt niveau. Vi prioriterer at have det
godt og sjovt med hinanden, samtidig med at vi sætter vores faglighed højt og tager et stort ansvar for de
løsninger, vi laver. Hos os vil du opleve en uformel tone, korte kommandoveje og overskud til at yde service af
høj kvalitet. Vi gør en dyd ud af at være proaktive, levere til tiden og yde en personlig og ærlig rådgivning for
vores kunder og samarbejdspartnere.
I LB Consult er vi overbeviste om, at vi altid kan lære af hinanden. Vi stræber efter at skabe et godt samarbejde
mellem både faggrupper og afdelinger og arbejder derfor på tværs af fagligheder og kompetencer.
Anerkendelse og kontinuerlig udvikling er fokusområder fra ledelsen for at sikre trivsel og fastholdelse.
Vi har kontorer i Aarhus, Kolding og Grenaa, og vores teams består af konstruktions-, vvs- og el-ingeniører samt
bygherrerådgivere, bygningskonstruktører og administrativt personale.
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Tegnestuechef i Aarhus Birthe Buhl Jensen på tlf.: 40 19 02 06 eller
Afdelingschef i Kolding, Søren Skjold Eckhoff på tlf.: 40 40 86 13.
ANSØGNING
Send en motiveret ansøgning og dit CV til bbj@lb-consult.dk.
Vi afholder løbende samtaler og lukker annoncen, når vi har fundet de rette kandidater.

LB Consult A/S følger Persondataforordningen (GDPR). Når du sender en ansøgning til os giver du dit samtykke til, at vi må opbevare din ansøgning fortroligt i op til 6
måneder. Herefter slettes dit materiale.

