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 RÅDGIVERE INNEN ITB OG AUTOMASJON
Vi opplever nå sterkt økende oppdragsmengde og søker etter flere ingeniører/
sivilingeniører med kompetanse innen ITB og automasjon.
Som rådgiver i Erichsen & Horgen vil du jobbe med dyktige og engasjerte medarbeidere i landets største fagmiljø innen energi, miljø, teknikk og VVS. Oppgavene vil typisk omfatte ledelse av prosjekter innen ITB- og
automasjon, oppdrag som ITB-ansvarlig, bistå med ITB- og automasjonsfaglig kompetanse inn mot andre
fagområder i firmaet, samt innsalg av ITB-relaterte tjenester hos byggherrer, byggelederfirmaer og
totalentreprenører.
En stor del av prosjektene våre gjennomføres i samarbeid med firmaets dyktige fagpersoner innen våre øvrige
fagfelt. Dette gir store muligheter for en bred faglig utvikling.
Kvalifikasjoner
Vi er interessert i personer med minst 5 års erfaring, fortrinnsvis innen byggautomatisering og SD-anlegg. Vi
ser etter deg som har god tverrfaglig kjennskap til tekniske installasjoner i bygninger og avhengigheter
mellom dem, samt god forståelse for byggeprosessen og de ulike aktørenes roller. Vi oppfordrer også andre
med relevant teknisk bakgrunn å søke på stillingen. God samarbeidsevne og evne til å sette seg inn i nye
problemstillinger er viktige personlige egenskaper for stillingen. 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!
Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til seksjonsleder Andreas Erichsen på
telefon 906 81 219.
Søknaden sendes til e-post: soknad@erichsen-horgen.no

www.erichsen-horgen.no

