Køge d. 15. februar 2022

Vedr.

Job som projektleder hos A-Comfort.

Er du f.eks. nyuddannet Maskinmester, ingeniør eller har erfaring som teknisk projektleder,
så er det her job måske noget for dig?
Har du lyst til at lave innovative energisystemer i en udadvendt og løsningsorienteret
kølevirksomhed?
Er det noget for dig, at være med til at skabe løsninger i højt tempo, samtidig med at der
er styr på systemerne og hvad vi bygger?
Har du lyst til at arbejde med passionerede kolleger, der brænder for den rigtige løsning!
Har du 4 rigtige svar på ovenstående, så send dit CV og en kort forklaring på, hvorfor du
gerne vil arbejde i A-Comfort!
A-Comfort leverer nøglefærdige energiløsninger med køle-/varmeanlæg som
omdrejningspunkt. Vi holder til i Køge og arbejder primært på Sjælland. Se det fulde
jobopslag på www.a-comfort.dk/job
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Job som projektleder hos A-Comfort.
A-Comfort, på Sjælland, søger 1-2 Maskinmestre, ingeniører eller anden relevant baggrund. Vi arbejder
primært på Sjælland og tilbyder spændende og udfordrende hverdag, hvor to dage sjældent er ens? Er
du tryg ved at arbejde med både store og små komfortinstallationer, er det dig vi søger. Du skal være
tryg ved at tale med kunder og kunne varetage virksomhedens interesser i marken.
Vi kan tilbyde
• Alsidige og udfordrende opgaver, hvor du selv får ansvaret.
• Muligheder for personlig og faglig udvikling.
• Sparring og oplæring i nødvendigt omfang.
• Attraktiv løn med pensionsordning og sundhedsforsikring
Arbejdsopgaver
Projektering og projektarbejde kan være systemer som disse:
• Mindre Chiller og klimaanlæg (HFC, HFO og R290)
• Komplette rørsystemer inkl. pumper, rør ventiler regulering og indregulering.
• Kølecentraler i bygninger (Både mekanisk køling og fjernkøling) ((HFC, HFO, R290, R744,
R717))
• Udarbejdelse af løsninger på eftersyn og service af køleanlæg, vi primært selv har leveret.
Kvalifikationer
• Du er fagligt dygtig og tager ansvar for dine handlinger
• Du er positiv og ser generelt muligheder i de fleste situationer
• Hvis du ikke kender svaret på et spørgsmål, så vender du tilbage og gætter ikke på et svar.
• Har kørekort og har egen bil.
Anlægstyper
Vi arbejder med komfort og teknik køling, samt vandsystemerne til disse. Vi leverer komplette
energisystemer, hvori der indgår køleanlæg/ varmepumper.
De kølemidler vi generelt arbejder med er HFC, HFO, R290, R717, R744.
Tiltrædelse
Så snart som muligt og vi tager ansøgere til samtale løbende.
Spørgsmål/Ansøgning
Ring gerne for en uforpligtende snak med:
Direktør Anders Dam
+45 51 36 11 88
Projektchef Kasper Drachmann +45 22 81 11 88
Send CV og en kort beskrivelse af dig selv og hvad du brænder for til ad@a-comfort.dk
A-Comfort har kontor i Køge, og har over en årrække leveret flere komplette kølesystemer til byggerier
i København og omegn. Vi er en virksomhed med dedikerede medarbejdere til køling og
energisystemer, og vi har en stor viden omkring projektering af kølesystemer samt idriftsætning og
fejlfinding på avancerede løsninger.
Se mere på www.a-comfort.dk
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