Revit-haj med energi og gå-på-mod søges til VVSafdelingen hos SlothMøller i Sønderborg.
Kan du begå dig i VVS, El og Ventilationsprojekternes modeller og lægger du en ære i at udarbejde
de bedste tegninger til projektet? Kan du bidrage aktivt til et ingeniørfirma, hvor samarbejde og
tværfaglighed er i fokus? Så læs videre nedenfor.

Om stillingen
Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor du bliver en del af vores installationsafdeling i Sønderborg og
vil arbejde med klassiske El, VVS- og Ventilationsdiscipliner ved byggeri og anlæg. Dine opgaver
tæller blandt andet:
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse og vedligeholdelse af projekternes El, VVS og Ventilationsmodeller.
Udarbejdelse af tegningsmateriale.
Assistere ved projektering af installations-afdelingens projekter.
Assistere ved dokumentation og kvalitetssikring.
Koordinering med de øvrige ingeniørdiscipliner.
Gerne kendskab til IKT-aftaler

Om dig
Du er nyuddannet, eller nogle år inde i din karriere enten som Bygningskonstruktør eller Teknisk
Designer. Du er positiv af sind og trives med udfordringer, som du tackler med initiativ,
vedholdenhed og med en vilje til udvikling af egne og fælles kompetencer – og så har du et socialt
væsen med et godt humør. Vi forventer, at du har evnerne til at sikre fremdrift på egne opgaver og
lysten til at indgå i et tæt samarbejde med dine kolleger. Konkret forventer vi, at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har relevant uddannelse som teknisk designer eller bygningskonstruktør.
Du har 0-5 års erfaring.
Du har erfaring med modellering inden for installationersamt kollisionskontrol.
Du har energi og gå-på-mod til at skabe de bedste løsninger i afdelingen – både nu og til de
næste projekter.
Du er superbruger i Revit, men BIM, IKT og MagiCAD er heller ikke fremmedord for dig.
Du har kendskab til gældende lovgivning og standarder på området.
Du indgår naturligt i et tværfagligt team, og kan samarbejde på tværs af fag og grænseflader
med de øvrige ingeniørdiscipliner.
Du er velfunderet i skrift og tale og kommunikerer ubesværet – til forskellige bygherrer, der
har forskellige forudsætninger for at forstå ingeniørdisciplinen.
Du har en positiv tilgang til menneskerne omkring dig; du lytter til dine samarbejdspartnere
og søger kompromiser, hvor det er nødvendigt - dog har du også handlekraften til at føre egne
initiativer igennem.

Vi tilbyder dig
Hvis du kan sætte flueben ud for ovenstående, har du chancen for at komme med på holdet. Vi kan
bl.a. tilbyde dig flg.:
•
•
•
•
•
•
•
•

En alsidig og spændende stilling i en uformel organisation med korte beslutningsveje.
Et behageligt og kollegialt arbejdsmiljø med kompetente og imødekommende kolleger.
Berøring med både mindre og større projekter inden for det offentlige og det private.
Tæt kontakt til samarbejdspartnere og bygherrer.
Et stærkt samarbejde med både kolleger og ledelse i Sønderborgog i hele virksomheden
generelt.
Løn efter kvalifikationer og flekstid
Gode muligheder for efteruddannelse
Frokostordning og personalegoder såsom firmafester og sociale arrangementer.

Hos Sloth Møller, en del af Oluf Jørgensen Group, får du mulighed for at arbejde med både de store
komplekse byggerier og med små og mindre sager. Vi er blandt landets førende rådgivere med mere
end 70 års erfaring og +200 medarbejdere. Med en bred portefølje af referencer fra de fleste
sektorer i Danmark, og med en række nye projekter i pipeline, går vi en spændende fremtid i møde. Vi
har kontorer i Århus, Horsens, Sønderborg, Odense, Roskilde & København.
I de senere år har vi været på en spændende vækstrejse, både organisatorisk og i forhold til de
projekter vi beskæftiger os med. Vi varetager både store og små opgaver inden for en bred vifte af
rådgivningsområder, hvor vores dygtige medarbejdere har hver deres specifikke arbejdsområder.
Hos Sloth Møller værdsætter vi det gode samarbejde og den kompetente rådgivning i øjenhøjde. Ved
at lytte til kunden, samarbejdspartneren eller kollegaen og tale et sprog, som alle forstår, baner vi
vejen for skræddersyede løsninger til specifikke problemstillinger.
Send os din ansøgning hurtigst muligt
Lyder vi som et potentielt match? Så send os hurtigst muligt dit CV og en ansøgning, hvori du
beskriver din motivation for jobbet, og hvordan du ser dig selv bidrage til SlothMøller, en del af Oluf
Jørgensen Group.
Bemærk, der indkaldes løbende kandidater, og vi ansætter, når den rette er fundet. Alle
henvendelser behandles fortroligt. Ansøgning og CV skal sendes til: hr@ojas.dk – mrk. ”SlothMøller
teknisk tegner til installationsafdelingen”.
Vi ansætter, så snart vi har fundet den rette kandidat, så send hellere din ansøgning i dag end i
morgen.
Du kommer til at referere til afdelingsleder Anders Hedeager Clausen. Har du spørgsmål til stillingen,
er du velkommen til at kontakte Anders på tlf.: 7342313 eller mail: ahc@sloth-moller.dk.
Vi ser frem til at høre fra dig.

