Erichsen & Horgen yter rådgivning innen bygg i kaldt klima. Siden oppstarten i 1925, har Erichsen & Horgen vokst til å bli Norges største
rådgivende ingeniørselskap innen VVS, energi og miljø. Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser, fra utvikling og
utredning av muligheter, via detaljering av byggeplaner, til implementering og drift. Erichsen & Horgen har også spesialiserte rådgivere innen
fagområdene inneklima, bygningsfysikk, automasjon, termisk energi, BREEAM, brannrådgivning og slokkeanlegg. Hovedkontoret ligger i Oslo,
med avdelingskontor i Skien, Lillehammer og Trondheim. For mer informasjon se erichsen-horgen.no.

VI SØKER ETTER FLERE PROSJEKTLEDERE TIL VVS-AVDELINGEN
Vi opplever nå sterkt økende arbeidsmengde og søker flere ingeniører/sivilingeniører med
erfaring som oppdragsleder og/eller prosjektleder til vårt kontor i Oslo.
Som prosjektleder i Erichsen & Horgen vil du jobbe med dyktige og engasjerte medarbeidere i landets
største fagmiljø innen VVS, energi og inneklima. Oppgavene vil typisk omfatte oppdrags- og prosjektledelse,
prosjektering og rådgivning. Med din kompetanse, erfaring og engasjement vil du være en viktig brikke for
å skape merverdi for våre kunder. Du vil kunne få muligheten til å jobbe med spennende prosjekter som
Campus Ås, Livsvitenskapsbygget, Horten videregående skole og videre utvikling av Bjørvika/Bispevika
for å nevne noen.
Kvalifikasjoner
Vi er interessert i personer med minimum 5 års erfaring, fortrinnsvis fra bygg- og eiendomsbransjen. Du
må ha ditt faglige kjernekompetanseområde innenfor VVS, energi og klimateknikk. Evne til å lede oppdrag,
skape tillit hos våre oppdragsgivere, samt trekke på veksler på kollegaer for gode sluttresultater er sentrale
ferdigheter vi ser etter. Det er også fordelaktig om du har kunnskap innen 3D-modellering, fortrinnsvis Revit.
Vi tilbyr et spennende og engasjert fagmiljø hvor du kan utvikle deg videre som fagperson. Vi har stort fokus
på utvikling av ansatte, konkurransedyktige betingelser og et sosialt miljø som du fort blir en del av.
Vi imøteser din søknad snarest
Søknader vil bli vurdert fortløpende.
Eventuelle spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til avdelingsleder Olav Struksnes på telefon
951 22 296 eller daglig leder Arne Jorde på telefon 959 48 764.
Søknaden sendes til e-post: soknad@erichsen-horgen.no

www.erichsen-horgen.no

