RÅDGIVENDE

I NGENIØRER

TEKNISK DESIGNER TIL EL OG VVS
Er du Teknisk Designer med BIM- og IKT-erfaring, og leder du efter nye
udfordringer og et unikt samarbejdsmiljø? Så har vi mange spændende opgaver på “tegnebrættet” og en masse glade kollegaer, som venter på dig. Vi
er en mindre virksomhed i en rivende udvikling, med mange interessante
byggeprojekter og et solidt sammenhold.

Vi leder efter en med
følgende kompetencer:
•
Gode samarbejds- og
kommunikationsevner.
•
Godt humør og positiv
indstilling.
•
Ansvars- og kvalitetsbevidst.
•
Du kan tænke utraditionelt og
trives med problemløsning.
•
Du forstår vigtigheden af
deadlines.

Vi skal bruge endnu en dygtig kollega, som kan hjælpe med de mange spændende
projekter, vi arbejder på. Du vil komme bredt rundt i installationsfaget og bidrage til
mange spændende byggerier. Desuden vil du blive en del af en mindre og fleksibel virksomhed, hvor der er et familiært sammenhold og højt til loftet.
Mulighed for, at præge hverdagen
Som vores nye Tekniske Designer, vil du få en alsidig hverdag med opgaver inden for
installationsområdet. Du vil komme til at arbejde med forskellige byggerier i Revit MEP og
AutoCAD MEP, samarbejde med gode kollegaer inden for både VVS og El, og selvfølgelig
sparre med vores andre tekniske designere.
Du får i høj grad selv muligheden for at styre din hverdag og du vil få opgaver, som passer
til dine kvalifikationer og eventuelle specialer. Vi har fokus på høj kvalitet i alle projekter,
og du er med til at skabe de bedste løsninger på morgendagens byggerier.
”Her er højt til loftet og en god, afslappet stemning, som gør det sjovt at komme på arbejde.
Og så har vi nogle vildt interessante opgaver, som er fede at arbejde med.”
- Emilie, Teknisk Designer hos JL Engineering siden august, 2018.
Du har erfaringer med tekniske installationer
Vi forestiller os, at du er uddannet Teknisk Designer med specialer inden for Bygge og
Anlæg, og at du har erfaringer fra en rådgivende ingeniørvirksomhed. Vi forventer, at du
er rutineret bruger af Revit MEP og AutoCAD MEP i både 2D- og 3D-modulering af installationer. Derudover har du kendskab til - og er bruger af - diverse standarder for CAD, BIMmodulering og optegning. Vi forventer ikke nødvendigvis, at du er ekspert i alt, men at du
har lyst til at lære - og måske lære fra dig - har en positiv indstilling og er fleksibel.
Om JL Engineering A/S:
Vi er ambitiøse rådgivende ingeniører med speciale i tekniske installationer. Vi er i øjeblikket
15 medarbejdere, der hver dag bruger stor faglighed og samarbejde, for at skabe projekter af
højeste kvalitet og rådgivning i øjenhøjde. Læs mere på www.JL-ENG.dk.
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Sådan er vores hverdag:
•
Fokus på kvalitet.
•
Samarbejde og sparring.
•
Åben organisation
•
Kort vej fra idé til handling.
•
Ansvar og frihed.
•
Godt sammenhold og højt
humør.
Vi tilbyder:
•
Gode muligheder for
udvikling.
•
Sociale arrangementer og
studieture.
•
Stor fleksibilitet ift. arbejdstid.
•
En lønpakke der svarer til dine
kvalifikationer.
•
En uformel omgangsform.
Ansøgning og opstart:
Lyder jobbet interessant, så send
os gerne dit CV og en kort, motiveret ansøgning med det samme.
Opstart er hurtigst muligt, men vi
venter gerne på den rette.
Send til:
Jeppe Nielsen
jeppe@jl-eng.dk
Placering:
Vi holder til i lækre, nyistandsatte
kontorer i Brøndby, tæt på s-tog og
i cykel-afstand fra København.

