Byggetekniker, konstruktør, VVS-tekniker, maskiningeniør
eller lignende søges
Kunne du tænke dig et alsidigt og spændende arbejde med nogle
af Skandinaviens flotteste og største svømmefaciliteter og
zoologiske haver?
AQUA-TEKNIK A/S søger en dygtig medarbejder til at tegne og deltage
i projektstyring af vandbehandlingsprojekter - store som små - indland
som udland. Se evt. nogle af vore seneste referencer på
www.aqua-teknik.com
Vi kan tilbyde:
En alsidig stilling i et internationalt miljø, hvor du vil blive en del af
vort projektteam.
Mulighed for, at videreudvikle dig til projektleder og dermed blive
hovedansvarlig for udvalgte projekter.
Aflønning i henhold til kvalifikationer.
Dine ansvarsområder:
Udarbejdelse og styring af tegninger til udvalgte projekter - Herunder
indtegning af rørføring, teknikrum samt udarbejdelse af PI-diagrammer.
Arbejdet omfatter desuden planlægning, styring,
kvalitetsdokumentation samt projektøkonomi.
Dine kvalifikationer:
Du har en relevant teknisk uddannelse samt viden om rørføring.
Du kan tegne 2D i AutoCAD samt 3D i Revit.
Du taler og skriver flydende dansk samt engelsk.
Vi lægger vægt på at:
Du er grundig og detaljeorienteret.
Du arbejder systematisk og effektivt.
Du er udpræget serviceminded og omgængelig.

VELKOMMEN
TIL EN VERDEN AF VAND
AQUA-TEKNIK A/S blev grundlagt i 1987 og
er i dag førende på markedet indenfor
vandbehandling.
Vi tilbyder udvikling, design, projektering og
montage af individuelt fremstillede
vandbehandlingsanlæg og har opbygget en
indgående erfaring med vandbehandling
indenfor områderne:

Er du interesseret:
Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til
stillingen, kan du kontakte rekrutteringskonsulent Jeppe Secher på
88 34 21 06.

Svømmefaciliteter

Send venligst din ansøgning, CV samt relevante bilag allerede i dag og
senest den 11. december 2018 via boksen ”Søg jobbet online”.
Der afholdes løbende samtaler - Processen afsluttes før tid, hvis vi
finder den rette. Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Akryl Paneler

Zoologiske Haver & Akvarier

Unikke Projekter
Safety Training Faciliteter
Offshore & Industri
Siden 1987 har AQUA-TEKNIK leveret
vandbehandling og udstyr til en lang række
projekter i både ind- og udland.
AQUA-TEKNIK har fokus på
miljørigtig vandbehandling med
energibesparende foranstaltninger,
kombineret med effektiv filtrering og dermed
optimal vandkvalitet.
Se mere på www.aqua-teknik.com

AQUA-TEKNIK A/S • Adgangsvejen 1, 6700 Esbjerg • +45 75167148
post@aqua-teknik.com • www.aqua-teknik.com

