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Ventilationsingeniør / tekniker til projektafdelingen i Århus 
 

AIR2TRUST er i en rivende udvikling, og der er igen brug for at udvide medarbejderstaben 

med en måske to ventilationsingeniører til vores projektafdeling i Århus med tiltrædelse 

snarest muligt. 

 

Vi leder efter nye kollegaer, der har en tværfaglig og strategisk tilgang til udvikling af 

fremtidens projekter sammen med vores kunder – nye kollegaer, som ved, at det at hjælpe 

kunden først og fremmest handler om mennesker og menneskers mulighed for at udfolde 

og realisere behov og drømme. 

 

Omdrejningspunktet for stillingen vil være en bred vifte af kvalitetsprodukter, hvor 

hovedvægten af arbejdsopgaverne er forankret i tilbud- og ordrefasen samt projekt og salg - 

med fastlæggelse af principper, løsninger og efterfølgende projektering i samarbejde med 

vores kunder. 

 

AIR2TRUST er totalleverandører inden for ventilationsprodukter og blandt de absolut førende 

inden for produktion og levering af ventilationsprodukter. 

 

Dine kompetencer: 

 

Den ideelle kandidat lever op til følgende: 

 

 Er uddannet ingeniør, Maskinmester, Konstruktør, VVS-tekniker eller anden erfaring med 

faglig hovedvægt på HVAC området 

 Har mod på alle faser i samarbejdet med kunden; fra den tidlige fase med valg af 

produkter og teknisk rådgivning 

 Har interesse og viden inden for bæredygtigt byggeri og energi/indeklima 

 Har interesse inden for helhedsorienteret projektering 

 Har et godt branchekendskab - måske med gode kundekontakter og lyst til at opdyrke 

nye kontakter 

 Kan navigere i et tværfagligt team og afstemme forventninger 

 Har faglig stolthed og tillidsvækkende gennemslagskraft 

 Har flair for IT og brug af nye systemer 

 

Vi tilbyder: 

 

 Et kreativt samarbejde med kvalitetsbevidste kolleger med stor faglighed og bred 

erfaring 

 Et uformelt miljø, hvor kvaliteten i arbejdet er kulturbåren snarere end regelstyret 

 Et udfordrende og spændende job i et fagligt miljø 

 En markedsorienteret organisation, hvor nøgleord som kundernes behov, dialog og 

godt humør er dominerende 

 Gode ansættelsesforhold 

 En løn, der matcher dine kvalifikationer 

 Frihed under ansvar i et miljø, hvor du ikke står alene 

 Markedets bedste produkt portefølje – kvalitets- & konkurrencedygtigt 

 

Hvis du synes at ovenstående lyder spændende - så send din ansøgning og dit CV til 

direktør Kent Bøje på e-mail: kbj@a2t.dk - du kan se mere på www.a2t.dk 
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