ER DU VVS-INGENIØR, OG HAR DU EN SPECIALISERET VIDEN OM ENERGI
OG DGNB?
Vi søger en erfaren VVS-ingeniør med en stor indsigt i energiområdet og stærk faglig ballast
inden for projektering af VVS-, ventilations- og klimaanlæg.
Du bliver en del af en arbejdsplads med dygtige kollegaer, et godt arbejdsmiljø og rig mulighed for faglig
udvikling. Din primære rolle bliver som VVS- og energiingeniør at byde ind med din viden om DGNB- og
energiområdet og sikre høj kvalitet i projekterne.
Du får samtidig en spændende og motiverende arbejdsplads, hvor ansvar og faglighed er i fokus, ligesom
kompetenceudvikling og opkvalificering er nøgleord.
DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER:
•
•
•

Du fungerer som fagspecialist inden for energi og DGNB og er sparringspartner for de øvrige
fagingeniører og bygherrerådgivere
Du byder ind med de gode idéer og din viden på energiområdet, når projekter gennemgås med
kunder og fagingeniørerne
Du projekterer og dimensionerer VVS-installationer i alsidige byggeprojekter

DIN PROFIL:
•
•
•
•
•

Du er VVS-ingeniør og har >5 års erfaring
Du er DGNB-certificeret eller på vej til det
Du er fagligt velfunderet og har en proaktiv tilgang til dit arbejde og ikke mindst dit samarbejde
Du tænker tværfagligt og er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
Du er dedikeret, engageret og brænder for at gøre en forskel på energiområdet

VI TILBYDER:
•
•
•
•
•

Et stærkt fagligt netværk med engagerede og kompetente kollegaer
Mange spændende og udfordrende projekter
En kultur hvor trivsel, samarbejde og gode arbejdsforhold prioriteres højt
En arbejdsplads hvor frihed under ansvar og faglig udvikling er kerneværdier
Attraktive medarbejderforhold med bl.a. gode pensionsforhold, en løn der matcher stillingens krav,
sundhedsforsikring, frokostordning, årlige studieture og fleksible arbejdsdage

ANSØGNING:
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt tegnestuechef Birthe Buhl Jensen på tlf: 4019 0206.
Send en motiveret ansøgning og dit CV til bbj@lb-consult.dk så hurtigt som muligt. Vi lukker annoncen, når
vi har fundet den rette kandidat.

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

