Projektleder 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 projektleder til at forestå
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
vores projektteam, samt få ansvar for udvalgte nye projekter.
Aflønning vil blive i henhold til kvalifikationer.
Dine ansvarsområder:
Hovedansvar for projektering, ledelse og styring af udvalgte projekter
og entrepriser. Herunder blandt andet projektering af komplette vandbehandlingsanlæg, koordinering af montagehold og underentreprenører, indkøb, tilbudsskrivelse samt deltagelse i bygge- og
projektmøder.
Ansvaret omfatter ligeledes andet planlægning, styring,
kvalitetsdokumentation samt projektøkonomi.
Dine kvalifikationer:
Du har en relevant teknisk uddannelse - Eventuel ingeniør eller
lignende uddannelse.
Du behersker dansk og engelsk på skrift og i tale.
Du har ledelseserfaring og erfaring med projekter/entrepriser.
Vi lægger vægt på, at:
Du er grundig, detaljeorienteret og har sans for godt købsmandsskab.
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 design, udvikling, projektering og
montage af individuelt fremstillede
vandbehandlingsanlæg og har opbygget en
indgående erfaring med vandbehandling
indenfor områderne:

Er du interesseret:
Send venligst din ansøgning, CV og relevante bilag til e-mail:
post@aqua-teknik.com

Svømmefaciliteter

Ansøgningerne behandles løbende - Ansættelse snarest.

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
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