VVS-installatør til Varmepumper & Service, Midtjylland

Brænder du for miljøvenlige varmekilder som vigtige løsninger til grøn omstilling? Er du klar til at arbejde i et bredt felt af både rådgivning, salg,
installation og service? Har du et godt overblik og lyst til et job med stor selvstændighed og ansvar?
Hos Raaby & Rosendal ApS søger vi en dygtig og dedikeret kollega til vores Energiafdeling i Hadsten. Du kommer til at referere til vores afdelingschef og får det overordnede ansvar for den daglige styring af varmepumpeprojekter, installations- og serviceopgaver. Det er derfor helt afgørende for din succes, at du er VVS-tekniker og har solid erfaring med installation af varmepumper.
Dine primære opgaver:
• Rådgivning af kunder om energiomlægning til varmepumpeløsninger
• Projektering og dimensionering af VVS-tekniske installationer til varmepumper
• Salg, installations- og serviceopgaver
Vi søger en kandidat, der har erfaring fra lignende stilling, måske som selvstændig eller nyuddannet VVS-installatør, som har let ved at tilegne sig
teknisk viden på et relativt højt niveau. Det falder dig naturligt at arbejde selvstændigt og effektivt, ligesom du er god til at samarbejde og skabe
relationer.
Uddannelse og erfaring:
• Du er uddannet VVS-installatør eller energiteknolog
• Du har praktisk erfaring med projektering, dimensionering og montering af varmepumper
• Gerne erfaring med projekt-, økonomi- og ressourcestyring
• Du evner at skabe overblik, prioritere og strukturere
• Du kommunikerer tydeligt på dansk, både mundtligt og skriftligt
Vi tilbyder:
• En stilling i en dynamisk vækstvirksomhed, hvor medarbejderne anses som vores allervigtigste ressource
• En attraktiv arbejdsplads med gode kolleger, der samarbejder og hjælper hinanden
• En tillidsbaseret og udviklingsorienteret kultur, hvor videndeling og kompetenceudvikling står højt på dagsordenen
• Oplæring, hvis du nyuddannet VVS-installatør
• Servicebil og sundhedsforsikring
Om os
Hos Raaby & Rosendal ApS er vi specialiseret i EL-entreprise, EL-service og Energi/grøn omstilling til varmepumper og solceller. Vi har afdelinger i
Århus, Silkeborg og Randers og beskæftiger 40 medarbejdere. Vores kunder er både erhvervsvirksomheder og private, primært i Midtjylland.
Vil du vide mere?
Vil du gerne høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Jonas Laursen på tlf. 4061 9049 eller se mere om virksomheden på vores hjemmeside www.raaby-rosendal.dk
Kan du genkende dig selv i jobkravene, og er du interesseret i at være med ombord på vores spændende virksomhedsrejse, så send en ansøgning
som Word- eller PDF-fil mærket ”VVS-installatør” vedhæftet dit CV og eksamensbevis til: jrl@raaby-rosendal.dk
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Ansøgningsfrist:
Vi afholder løbende samtaler indtil vi finder den helt rigtige kandidat - så send din ansøgning snarest muligt.
Alle ansøgninger vil blive besvaret.
Tiltrædelse:
Snarest efter aftale
Jobtype:
Fast
Arbejdstid:
Fuldtid
Arbejdssted:
Raaby & Rosendal Energi ApS
Ødumvej 6C
8370 Hadsten
Hjemmeside:
www.raaby-rosendal.dk

