Konstruktionsingenjör inom Ventilation
till Teknisk Fastighetsservice
Oavsett bransch är en funktionell fastighet en av de viktigaste förutsättningarna för att verksamheten ska
fungera fullt ut och vara lönsam. Att se till att fastigheterna är rätt för våra kunder är något vi arbetar med
dagligen, genom att vara tillgängliga och med rätt kompetens projektera, installera och anpassa system för
ventilation, energi, värme och kyla för att nå önskade resultat. Vi finns för att skapa goda inomhusmiljöer!
#Gört är vårt ledord i att skapa enkelhet både för våra kunder och medarbetare, oavsett uppdrag är vår
service densamma och den ska vara självklar.

Utmaningen
Hos oss är du en del av ett lag som bidrar till intern lönsamhet och tillväxt genom att säkerställa att utförande
sker på ett så effektivt sätt som möjligt med bästa möjliga kvalité och samarbete genom hela processen. I
rollen som konstruktionsingenjör med inriktning ventilation kommer du främst att understödja projektledare
genom att säkerställa kvalité i större och mindre projekt. Du kommer även att driva egna projekt från start till
mål vilket innebär att du ansvarar för offert, konstruktion, implementering, arbetsledning och avslut av
projekt inom främst ventilation. Vi ser det som meriterande om du har kunskaper inom el, kyla, VVS eller styr
& regler. I rollen som konstruktionsingenjör ingår även att du kommer att vara support med dina kunskaper
till övriga projektledare samt våra tekniker och montörer. Du kommer även att med tekniska som
ekonomiska argument sälja in vår affärsidé och kompetens till såväl industri som kommersiella och offentliga
beställare i en bransch fylld av framtida möjligheter. Arbetet är omväxlande vilket innebär att du både
kommer att utföra arbete på kontoret likväl som ute hos våra kunder.

Vem är du?
Du har en god teknisk förståelse och innehar en ingenjörsutbildning inom konstruktion eller ventilation
alternativt har du tillgodosett dig kunskaper genom praktiskt utförande över tid. Du har minst ett års
erfarenhet av konstruktion i CAD och du är trygg med att ta ansvar för dina projekt. Du är driven och har
självförtroende i kontakten med nya människor, där du har en förmåga att underhålla och utveckla goda
kundrelationer. Dessutom är du noggrann och tydlig i din dialog internt likväl som externt. Vi tror vidare att
du trivs att arbeta i ett strukturerat klimat där du är en del av laget och bidrar med din expertkunskap. För att
klara tjänsten uttrycker du dig väl i tal och skrift samt innehar B-körkort.
Vi ser gärna att du har följande erfarenhet:
• Konstruktion i Autocad/Magiccad inom Ventilation, VVS, El eller Styr & Regler
• Utfört arbete i projektform
• Entreprenadjuridik
• God datorvana och goda kunskaper i Office-paketet

Om TFS
Teknisk fastighetsservice är ett norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter
hos kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet.
Företaget är verksam inom service och förebyggande underhåll inom fastighetstekniska installationer för
ventilation, värme, kyla, el och styr & regler. Vi består idag av ca 200 medarbetare och finns på 16 orter i
Norrland och har vårt huvudkontor i Sundsvall.

Övrig information
Antal tjänster: 1 st.
Start: omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare (6 månaders provanställning kan förekomma vid behov)
Ort: Sundsvall
Sista ansökningsdag: 28 maj
Skicka din ansökan till: caroline.backlund@tfservice.se märk din ansökan med ”Konstruktionsingenjör
Sundsvall”.
Kontakt: Stefan Ulander, Avdelningschef 070-309 77 73 stefan.ulander@tfservice.se, Roger Andersson,
Platschef, 070-109 36 11 roger.andersson@tfservice.se.
I denna rekrytering undanber vi oss alla samtal rörande annonsering och rekryteringsstöd.

