Er du vores nye

projektansvarlige
medarbejder?
Kunne du tænke at arbejde med anlægsprojekter
i en multiforsyningsvirksomhed, der leverer el,
vand, varme og håndterer spildevand på Bornholm?
Så hører vi gerne fra dig.
Bornholms Energi & Forsyning søger en erfaren tekniker, der kan bistå os i projektledelse og løsning af
mange og meget forskelligartede tekniske opgaver.
Vi leder efter en kollega med et udpræget projektledergen, som samtidigt har lysten til være en del af
den grønne omstilling på Bornholm.
Din baggrund
Du er ingeniør, maskinmester, miljøtekniker eller
lignende, og du har flere års erfaring inden for et
eller flere af følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Planlægningsog
dimensioneringsopgaver
især inden for spildevandsforsyning, klimatil
pasning mv.
Projektledelse, herunder håndtering af udbud,
projekt- og økonomistyring af anlægsopgaver
Projektering af afløbsanlæg, herunder renseanlæg, bygværker, bassiner, pumpestationer, ledningsanlæg, LAR-løsninger
Projektering af opgaver inden for vandforsyning
Projektering af varmeforsyning
Projektledelse inden for elforsyning

Din profil
•
Du har lyst til og evner at sætte fokus på
vores kunders ønsker
•
Du har gode samarbejdsevner, og du
formulerer dig godt på skrift og i tale
•
Du er en udpræget teamplayer
•
Du fungerer godt i en virksomhed i forandring
Vi tilbyder
Du bliver en del af et hold med engagerede kollegaer, der sikrer løsninger med høj faglighed. Du får
selvfølgelig en grundig introduktion til os som virksomhed, ligesom du får attraktive personaleforhold
med bl.a. efteruddannelsesmuligheder og en god
løn, der modsvarer dine kvalifikationer.
Sådan søger du
Send din ansøgning inkl. CV og relevante dokumenter til HR-ansvarlig Lene Kaas på e-mail job@beof.dk
senest 21. maj 2017. Vi afholder løbende samtaler,
så send gerne din ansøgning så hurtigt som muligt.
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Poul
Sonne-Pedersen på telefon 56 900 133 eller på mail
psp@beof.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen.

56 900 000 / beof.dk
Som en multiforsyningsvirksomhed, der leverer lys, vand og varme samt håndterer spildevand,
udgør Bornholms Energi & Forsyning fundamentet for den daglige energi på Bornholm. Et fundament, der også
tæller den grønne omstilling og Bright Green Island, og et fundament for vækst og udvikling på øen. Gennem vores omfattende engagement i Bornholm og i vores kunder skaber vi fornyet energi - både til øen som helhed og til bornholmerne

