Helt siden begynnelsen, for over 90 år siden, har Erichsen & Horgen vært opptatt av å skape rom der mennesker trives. Med hjelp av mer enn
130 dyktige medarbeidere ønsker vi å lede an utviklingen og sette standarden for morgendagen bygg. Vi yter rådgivning og prosjektering for
alle prosjektfaser, fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av byggeplaner, til implementering og drift innen fagområdene energi,
miljø, teknikk og VVS. Vi har også spesialiserte rådgivere innen fagområdene inneklima, bygningsfysikk, automasjon, termisk energi, BREEAM,
brannrådgivning og slokkeanlegg. Hovedkontoret ligger i Oslo, med avdelingskontor i Trondheim, Skien og Lillehammer.

VI SØKER ETTER BRANNTEKNISK RÅDGIVER TIL VÅRT KONTOR I SKIEN
For å styrke staben ytterligere ser vi nå etter en ingeniør eller sivilingeniør med noen års
erfaring fra faget.
Som brannteknisk rådgiver i Erichsen & Horgen vil du jobbe med dyktige og engasjerte medarbeidere i landets
største fagmiljø innen VVS, energi og miljø. Oppgavene vil typisk omfatte prosjektering og generell brannteknisk
rådgivning, risikoanalyse, branntekniske beregninger, tilstandsvurderinger, samt bistå med brannfaglig
kompetanse inn mot andre fagområder i firmaet.
Du vil få muligheten til å være med på å videreutvikle det branntekniske arbeidet i firmaet og ta en ledende rolle
for faget i Skien. Erichsen & Horgen innehar et stort tverrfaglig miljø, noe som gir mulighet for faglig utvikling
innen tilstøtende fag til brannteknikk.
Kvalifikasjoner
Du snakker og skriver norsk flytende og har utdannelse på bachelor eller masternivå. Vi er interessert i
ingeniører eller sivilingeniører med minimum 3 års erfaring som brannrådgivere. Det er en fordel om du har
kjennskap til beregningsverktøy. Vi ser etter deg som er initiativrik, har evnen til å jobbe strukturert og
selvstendig, er systematisk og kvalitetsbevisst.
Vi har stort fokus på utvikling av ansatte, konkurransedyktige betingelser og et sosialt miljø du fort blir
en del av.
Vi imøteser din søknad snarest
Søknader vurderes fortløpende.
Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til avdelingsleder Rolf Åkredalen på telefon 915 55 480.
Søknaden sendes til e-post: soknad@erichsen-horgen.no

www.erichsen-horgen.no

