BYGGNADSINGENJÖR
Vi ser nu en ökad efterfrågan på våra tjänster
och söker därför fler medarbetare till vårt huvudkontor i Åsbro.

OM TJÄNSTEN

Dina uppdrag består främst i att självständigt planera och utföra byggnadstekniska statusbedömningar av dricksvattenanläggningar. Följdarbeten så som projektering, förfrågningsunderlag och upphandling är vanligt
förekommande. Då kunderna befinner sig över hela landet ingår resor
och övernattningar i tjänsten. Du rapporterar direkt till VD och vi kommer
tillsammans att utforma din roll hos oss.
Du kommer hos oss att lära dig dricksvattenproduceringens grunder från
vattenverk till tappkran samt de grundläggande kraven för arbete vid
livsmedelsanläggningar. Första tiden kommer ditt arbete övervakas och
utföras i samråd med våra ingenjörer, du förväntas även under denna tid
lära dig företagets värdegrunder.

VI ERBJUDER DIG:
•

En spännande och unik
arbetsplats

•

Ett stabilt företag med
stora tillväxtmöjligheter

•

Ett varierande arbete med goda
förutsättningar att avancera inom
tjänsteområdena

•

Arbete med ROV (fjärrstyrda undervattensfarkoster)

•

Ett fritt och omväxlande arbete med
stort eget ansvar

Några av de aktuella arbetsuppgifterna:
•
Byggnadstekniska statusbedömningar av dricksvattenreservoarer
•
Projektering av åtgärdsreparationer
•
Författande av förfrågningsunderlag

VARAKTIGHET

KVALIFIKATIONER

ANSÖKAN

Vi söker dig som är utbildad byggingenjör vid högskola/universitet med
några års erfarenhet av projektering och förfrågningsunderlag inom bygg
och anläggningssektorn. Erfarenhet från byggbranschen eller VA genom
tidigare arbete eller genom examensarbete. Du kan tidigare ha arbetat som
byggnadskonsult, byggnadsingenjör, byggkonstruktör eller projektledare.
Dessa krav ställer vi på dig:
• Teknisk ingenjörsutbildning på högskolenivå
• Mycket goda kunskaper i svenska
• Goda kunskaper i engelska
• B-körkort
• Goda kunskaper inom AutoCAD

PERSONLIGA EGENSKAPER

Tillsvidare

Maila CV och personligt brev till
info@amphi-tech.se och märk den
med ”Byggnadsingenjör Amphi-tech”.
Tjänsten tillsätts löpande.

KONTAKT
Har du frågor om tjänsten är du
välkommen att kontakta:
Martin Pehrson
0582-68 68 93,
info@amphi-tech.se

Du är en driven person som gillar nya utmaningar. Du trivs med ett högt
tempo och kan hantera flera löpande projekt samtidigt. Som person är du
noggrann och värdesätter att alltid överlämna ett arbete av högsta kvalitet. Du kommer att ha tät kontakt med våra kunder, det är därför viktigt
att du är en social person, flexibel och med god samarbetsförmåga samt
duktig på att kommunicera.

OM AMPHI-TECH
Amphi-tech har under 20 år arbetat med och utvecklat ett helhetskoncept för
besiktning och underhåll av dricksvattenreservoarer. Vi utför årligen tjänster
mot 60 % av landets kommuner samt privata aktörer.
Amphi-tech är även verksamma i övriga Norden genom utförande av tjänster
och försäljning av produkter, i egen regi eller via samarbetspartners.

0582-68 68 90
www.amphi-tech.se

