
TEKNISK DESIGNER ELEV SØGES 
TIL TEKNISK AFDELING - VÆKSTVIRKSOMHED I ENERGIBRANCHEN 

 
Står du og mangler en elevplads og har du lyst til at være en del af den grønne 
omstilling? Så er det DIG vi mangler! 

 
isoplus Fjernvarmeteknik A/S tilbyder en stilling som teknisk designer elev, hvor dine primære opgaver vil 
være: 

 
• Design af rør- og alarmtegninger i AutoCAD. 
• Udarbejdelse af tilbud og ordrer 
• Bestykning af tegninger 
• Priskalkulationer 
• Dimensionering, energioptimering og varmetabsberegning af ledningsnet 
• Statisk projektering 

 
Du får selvfølgelig den nødvendige sparring, og vil i praktikperioden være tilknyttet en erfaren kollega i 
afdelingen. I vores Teknik og produktudviklingsafdeling får du 10 dygtige kollegaer i et mix af alle 
aldersgrupper. Hos isoplus har du frihed under ansvar, og du kommer hurtigt til at arbejde selvstændigt 
med dine egne projekter. 

 
Vi arbejder primært med fjernvarmeprojekter, men også med andre spændende områder inden for 
solvarme, damp og køl samt med projekter under trykudstyrsregulativet. Vores organisation er i konstant 
vækst, så du har mulighed for løbende at udvikle og udfordre dig selv med nye opgaver. 

 
Hvem er du? 
Du er ved at læse til teknisk designer - grundforløb. Du har gode engelsk-
kundskaber. Du trives både ved at arbejde selvstændigt og som en del af 
et team. Du kan lide at arbejde i et travlt miljø - og samtidig bevare det 
gode humør. Sidst, men ikke mindst, er du kundeminded og kan overholde 
deadlines. 

 
Du har mulighed for at udvise fleksibilitet på såvel arbejdsopgaver som 
arbejdstid - til gengæld kan vi tilbyde en attraktiv flekstidsordning. 

 
Hvem er vi? 
isoplus Danmark er en af Europas førende leverandører af præisolerede 
fjernvarmerør med tilhørende serviceydelser. isoplus Danmark beskæfti- 
ger 85 medarbejdere og servicerer kunder i både Norden og 
Storbritannien. 

 
Vi har et professionelt - men uformelt - miljø præget af stærk team-ånd, 
hvor vi hjælper og støtter hinanden i pressede situationer. 

 
Søg jobbet! 
Send snarest din ansøgning til tekniker@isoplus.dk, mærket ”Teknisk 
designer” i emnefeltet. Enhver henvendelse behandles med fuld 
diskretion. 

 
Hvis du har spørgsmål til jobbet så kontakt Teknisk chef Jens Rasmussen 
på tlf. nr. 3062 79 21 eller j.rasmussen@isoplus.dk  
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