Er du el-ingeniør og projektleder med solid erfaring, og vil du være en del af en engageret team?
Vi tilbyder:
 En stilling med rige muligheder for, at arbejde med de faglige områder du føler der er interessante
for din karriere og udvikling
 En alsidig stilling i en professionel virksomhed med plads til initiativer og frihed under ansvar
 En stilling med såvel et højt fagligt indhold samt kundekontakt.
 Muligheden for egenhændigt at servicere eksisterende og nye kunder samt vores faste
samarbejdspartnere
 En konkurrencedygtig aflønning samt gode arbejds- og kollegaforhold.
 Varierende el-projekteringsopgaver inden for bygningsbranchen.
Vi forventer at du:
 Er stærkstrømsingeniør eller el-installatør
 Har gerne med en praktisk uddannelse som elektriker
 Har 5-10 års erfaring, gerne mere, inden for rådgivning og projektering til bygningsbranchen, der
skal være kendskab til en bred vifte af ingeniørdiscipliner
 Kan løse opgaver selvstændigt og i samarbejde med kunderne
 Har gåpåmod, godt humør og kan slå dine nye kollegaer i bordfodbold
Stillingen:
Typiske arbejdsopgaver og anlæg i forbindelse med afvikling af vores projekter, der ofte indeholder en bred
vifte af ingeniørdiscipliner;







Bygherre- og bruger-møder samt budgettering og programmering
Detailprojektering af udbudsmateriale
Tilsyn og aflevering af det færdige projekt
Forsyning og tavler samt kraftinstallationer
Avancerede belysningsanlæg
Mange former for intelligente bygningsinstallationer

Opgaverne er ofte selvstændige, varierende og udfordrende.
Vi er
CWN ApS er en dynamisk ingeniørvirksomhed, der udelukkende udfører og leverer uvildig professionel
rådgivning og ingeniørydelser, inden for det el-tekniske område til bygningsbranchen og let industri. Vi er et
team af ingeniører og installatører hvis ekspertise spænder bredt inden for el-området. Vi har mange års
erfaring og har det som målsætning, at være ajour med de nyeste teknologier, lovkrav og regler. Ligesom
vores tekniske rådgivning omfatter nytænkning inden for vores primære fokusområde, el-anlæg.
CWN ApS har ambitioner om at vokse, så vil du være en del af en virksomhed i fremdrift vil vi gerne høre fra
dig. Betingelserne for vores strategi er til stede, vi har til huse i et godt og velfungerende nyetableret
kontormiljø i Søborg, med plads til at udfolde vore faglige og sociale ambitioner.
Vores HR samarbejdspartner fra EQ deltager i hele forløbet. Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt
CV. Du skal maile den til cw@cwn.dk Dersom du har spørgsmål er du velkommen til at ringe direkte til
direktør Claus Witthoff Nielsen på tlf.: 20 22 65 40.
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