VI SØGER EN CTS-TEKNIKER TIL
BYGNINGSAUTOMATIK

April 2022

Til vores tværfaglige teknikhus søger vi en CTS-tekniker som vil indgå i vores
nyopstartede afdeling for bygningsautomatik. Vi tilbyder energirigtige og optimale løsninger til vores kunder, og vi vil have dig med som CTS-tekniker.
Så hvis teknik, udviklingsmuligheder og innovation er noget for dig,
så læs bare videre:
Dig som tværfagligt led
Du vil blive tilknyttet vores 70 personer store serviceafdeling, hvor kundegruppen primært består af store erhvervskunder og rammeaftaler. Du bliver et tværfagligt led i projekteringen, og i udarbejdelsen af de bedste kundeløsninger vil du have mulighed for:
• At sætte præg på Andersen & Heegaards afdeling for CTS
• Indgå i et teknisk stærkt serviceteam
• Konvertere eksisterende anlæg til nye, energirigtige løsninger
• Projektere og rådgive
Din personlige værktøjskasse
Du er uddannet elektriker, automatiktekniker med passion for bygningsautomatik. Din
personlige værktøjskasse skal også gerne indeholde:
• Et par års erfaring CTS/IBI-installationer
• Kendskab til produkter som Schneider, Tridium og KNX
• Viden om opsætning af IT-netværk
• Et serviceorienteret mindset
• Lysten til at levere høj kvalitet i dit arbejde
• En struktureret og selvstændig tilgang til opgaverne
Hos A&H får du
Vi prioriterer at investere i din faglige og personlige udvikling, og
derudover kan du forvente:
• Frihed under ansvar
• En munter omgangstone på tværs af virksomheden
• Et job med medbestemmelse og faglig sparring
Hvem er Andersen & Heegaard?
Vi er 200 medarbejdere som arbejder med byggeri på hele Sjælland. Vi arbejder med
teknik, men frem for alt arbejder vi sammen og på tværs af fagligheder. Hos A&H er vi
KLAR, hvilket indebærer værdierne Kvalitet, Ligeværdighed, Ansvar og Respekt. De
værdier rammesætter vores hverdag, og dem skal du selvfølgelig kunne se dig selv i.
Skal stillingen være din?
Hvis du har lyst til at være vores nye CTS-tekniker kan du kontakte
Driftschef Kasper Skaaning på tlf. 81 77 69 63 eller sende en mail
med ansøgning og CV til kasper@aogh.net.
Vi behandler ansøgninger løbende, og der indhentes straffeattest i
forbindelse med ansættelse.
Andersen & Heegaard opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder,
køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

