Helt siden 1925 har Erichsen & Horgen vært opptatt av å skape rom der mennesker trives. Med hjelp av mer enn 140 dyktige medarbeidere
leder vi an utviklingen og definerer fremtidens bygg. Bygg som gir rom for menneskelig utvikling, som ivaretar og forbedrer livskvaliteten, og som
representerer fremtidens boliger, arbeidsplasser og institusjoner. Vi er et rådgivende ingeniørselskap innen fagområdene energi, miljø, teknikk
og VVS. Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser, fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av byggeplaner, til
implementering og drift. Hovedkontoret ligger i Oslo, med avdelinger i Trondheim, Skien og Lillehammer.

VI SØKER ETTER FLERE RÅDGIVENDE INGENIØRER SLOKKEANLEGG
På grunn av økende oppdragsmengde innen prosjektering av slokkeanlegg har vi
behov for å øke vår kapasitet innen faget.
Som rådgiver i Erichsen & Horgen vil du jobbe med dyktige og engasjerte medarbeidere i landets største
fagmiljø innen energi, miljø, teknikk og VVS. Brannteknikk og våre øvrige fagområder griper sterkt inn i
hverandre og vi ønsker derfor et tett samspill mellom fagene. Oppgavene vil typisk omfatte ansvar for egne
prosjekter, prosjektering og generell rådgivning innen alle typer slokkeanlegg og oppfølging på byggeplass.
Du vil få muligheten til å tilegne deg detaljkunnskaper om tilstøtende fag, samtidig med videreutvikling av
egen kompetanse innen slokkeanlegg.
Kvalifikasjoner
Du snakker og skriver norsk flytende. Vi søker etter både nyutdannede og erfarne med bakgrunn fra VVS eller
brannrelaterte fag. Det er en fordel om kandidaten er sertifisert iht. FG-900 “prosjektering av automatiske
slokkesystemer” (FG-godkjenning). Erichsen & Horgen vil tilby FG eksamen til kandidater som mangler dette.
Vi ser etter deg som er initiativrik, har evnen til å jobbe strukturert, er systematisk og kvalitetsbevisst. Med
din kompetanse og ditt engasjement vil du være en viktig brikke for å skape merverdi for våre kunder. Vi har
konkurransedyktige betingelser og et sosialt miljø du fort blir en del av.
Vi imøteser din søknad snarest!
Søknader behandles fortløpende. Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til seksjonsleder
Geir Fossum på telefon 906 44 329.
Søknaden sendes til e-post: soknad@erichsen-horgen.no

www.erichsen-horgen.no

