Teknik helt enkelt

VVS-konstruktör/ CAD
TH Energiteknik har totalt 22 anställda. Vi är specialister på energieffektiva
installationer med ambition att bli ett av de mest kompetenta konsultföretagen i
regionen och känner att vi kommit en bra bit på vägen. Vi arbetar med
projektering och konstruktion med fokus på VVS, energi och miljö. Vi är inne i en
spännande fas med många intressanta uppdrag.
För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter. Vårt huvudkontor i Trollhättan
har bra tåg- och vägförbindelser vilket gör det lätt att pendla från t ex Göteborg
eller Uddevalla. När du blir medarbetare hos oss kommer du med i ett engagerat
lag med ett öppet och trevligt arbetsklimat där den personliga utvecklingen står i
centrum.
Vi söker dig, som är nyutexaminerad, eller har några års erfarenhet, som VVSkonstruktör och söker möjligheter att utvecklas, tillsammans med oss.
Du kommer att arbeta med projekt inom industri, bostäder och lokaler. Arbetet
sker främst gemensamt med dina kollegor i projekt inom vårt
verksamhetsområde. Vi har en mycket stark efterfrågan med flera spännande
projekt där vi sätts på prov vad gäller både nytänkande och kreativitet.
Kvalifikationer
Du är utbildad högskole- eller gymnasieingenjör. Du ska ha kunskaper i CAD, AMAbeskrivningar, och Office-paketet, spetskompetens inom ett eller flera områden är
meriterande. B-körkort, resor i tjänsten förekommer.
Personliga egenskaper
Du är strukturerad, noggrann och är van att kommunicera med människor och har
lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Kontaktpersoner
Beatrice Linné

Personal

0520-22 12 00

Ansökan
Rekrytering sker löpande.
Kontakter och ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi intervjuar kandidater
löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in
din CV med ett personligt brev till: personal@thenergiteknik.se
Vi erbjuder ett utvecklande, omväxlande och utmanade arbete i en spännande
bransch med goda möjligheter att växa med oss. Vi ser gärna att rätt person
utvecklas till en ledande position hos oss.
Välkommen med din ansökan!

www.thenergiteknik.se

Arbetsuppgifter

