VERDENS
VIGTIGSTE
SENIOR VVS INGENIØR
Vejle
Fra start til slut! I Hundsbæk & Henriksen har du
muligheden for at følge dine projekter fra opstart
til aflevering – og har du lyst til / flair for projektledelse, kan det også blive en del af dit opgavefelt.

Det er nemlig helt afgørende for os, at du motiveres af at tage et ansvar og har lyst til at indgå i et
fagligt ambitiøst team, der brænder for at levere
gode løsninger til vores kunder.

Din hverdag vil blandt andet indeholde:
• Ingeniøropgaver relateret til VVS, ventilation,
køling og CTS
• Beregning af bygningers energibehov
• Deltagelse i konkurrenceteams
• Sparring og erfaringsudveksling med kolleger
• Dialog med kolleger og/eller kunder om 		
konkrete løsningsmuligheder
• Styring af opgaveøkonomi og ressourcer

Du er typen, der nysgerrigt følger med i de mange
nye teknologiske produkter og løsninger inden
for VVS området. Din arbejdsstil er præget af en
effektiv grundighed og en realistisk optimisme.
Dine kolleger værdsætter således din professionelle tilgang og dit humør.

På tværs af Hundsbæk & Henriksens 4 kontorer er
der etableret et VVS kompetenceteam. Teamet
drives af en faggruppeleder, en rolle, der går på
skift blandt de, som gerne vil prøve kræfter med den.
Senior = 5-10 års erfaring, hvoraf en del stammer
fra rådgiverbranchen. Du kender med andre ord
rytmen i det rådgivende ingeniørarbejde, og det
ligger dig naturligt at skabe tillidsfulde relationer.

Dit udgangspunkt bliver på Vejle-kontoret, så en
bopæl inden for 45 min. derfra vil være ideelt for
både dig og os.
Verdens vigtigste? Ja, sådan vil du opleve det.
For når Hundsbæk & Henriksen ansætter en ny
medarbejder, sætter vi dig i centrum! Et nyt job
i en ny virksomhed er en vigtig beslutning for dig.
Vi er grundige i interviewprocessen, så du kan
være sikker i din sag – og vi kan være sikre på, at
vores dygtige medarbejdere får en god kollega
med på holdet.

Det kollegiale fællesskab, en “nede på jorden”
omgangstone og en flad organisationsstruktur er
således noget af det, du kan se frem til.
Nysgerrig? Du sidder måske med et par spørgsmål til jobbet eller vil bare gerne høre lidt mere
om Hundsbæk & Henriksen.
Uanset hvad, er du velkommen til at ringe til
Brian Pedersen: 79 43 53 27 og få en snak.
Læg eventuelt en besked på mobilsvar, hvornår
vi kan ringe tilbage til dig.
Du er selvfølgelig også velkommen til at maile
ansøgning og CV mærket

“Senior VVS”
til Brian Pedersen: BRP@HUH.dk
Indledende samtalerunde er 22. maj 2018.

Tillid er omdrejningspunktet i Hundsbæk & Henriksen. Vi eksisterer, fordi vores kunder har tillid til os – til vores dygtighed og pålidelighed. Tillid er kernen i alt, hvad vi
arbejder med. Dialog, samarbejde og respekt er derfor dybt integreret i den måde, hvorpå vi rådgiver. I 2019 fejrer Hundsbæk & Henriksen 60 års fødselsdag – og det gør
vi med en landsdækkende organisation, engagerede og kompetente medarbejdere samt en solidt forankret position i både den offentlige og den private sektor. Vores
medarbejdere arbejder med en bred vifte af ingeniørfaglige discipliner og løser aktuelt spændende opgaver inden for svømmehaller, domicilbyggerier, børnehaver,
uddannelsesinstitutioner, boliger og industri. www.hundsbaek.dk

