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JOBOPSLAG 
VVS INGENIØR - PROJEKTLEDER 

Vi har stor travlhed med mange nye store og små projekter. Vi søger derfor en ny medarbejder, som kan 

styrke vores installationsafdeling. 

OM STILLINGEN 
Vi har mange nye store og spændende byggeprojekter på vej, og har derfor brug for en projektleder med 

baggrund som installationsingeniør. Du skal gennemføre projekteringen og styre projekterne. 

Vi er en lille organisation med brede opgaver. Vi ønsker at skabe et højt fagligt niveau med et godt miljø og 

tværfaglig projektstyring, hvor vi sparrer med hinanden for at skabe det bedste for kunderne, så erfaring vil 

være en fordel. 

Ved INGENIØRVÆRKET får du ansvar og stor indflydelse på processen, samt varierende og fagligt 

udfordrende opgaver. Du vil blive en del af et stærkt team, hvor du skal forvente at arbejde sammen med 

både offentlige/private bygherrer, arkitekter, entreprenører, myndigheder og interne kolleger. Som 

projekterende ingeniør får du mulighed for at arbejde på tværs af faggrænser. Det forventes, at du sikrer et 

højt fagligt niveau i projekterne, samt formår at kommunikere professionelt med alle relevante interessenter. 

KVALIFIKATIONER 
• Du er uddannet ingeniør inden for projektering af installationer. 

• Du har erfaring fra en lignende stilling og gerne mange års erfaring med projektering. 

• Du er vant til at bruge diverse beregningsprogrammer og har et godt kendskab til 3D, IKT og BIM. 

• Det er en fordel hvis du har 3 - 5 års erfaring med projektledelse af større og mindre projekter. 

PERSONLIGE EGENSKABER 
• Du er ambitiøs, ansvarsbevidst og pligtopfyldende omkring dine opgaver. 

• Du er udadvendt, nysgerrig og har en positiv indstilling overfor nye udfordringer. 

• Du er præsentabel og kan kommunikere og samarbejde på alle niveauer. 

• Du arbejder struktureret og er i stand til at bevare overblikket over komplekse problemstillinger. 

• Du har lysten og evnen til at fordybe dig og sikre kvaliteten i opgaverne. 

• Du har en god forståelse for godt købmandskab. 

VI TILBYDER DIG 
• Et spændende job i en rådgivende ingeniørvirksomhed, med en yderst positiv stemning og gode 

kollegaer, hvor du får meget stor medindflydelse på egen arbejdssituation. 

• Et spændende og udfordrende job i et dynamisk miljø, præget af godt humør, effektivitet og 

faglighed. 

• En firmakultur som er præget af en flad organisation, samt en sund balance mellem arbejde og fritid, 

hvor medarbejdertrivsel er af høj prioritet. 

• En ugentlig arbejdstid på 37 timer, samt en attraktiv løn inkl. pension og sundhedsforsikring, 

frokostordning mv. 

• Mulighed for medejerskab, hvis du har den rigtige baggrund og er den rigtige person. 

Har du spørgsmål til stillingen, kan Tage Øhlenschlæger kontaktes på Mob. 41 150 500. 

Ansøgningen sendes til job@ingva.dk og vil blive behandlet fortroligt. 
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