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Nyhedsbrev 

Sept 2019  
 

 
Vi nærmer os vinteren med hastige skridt og derfor er det tid til at tænke på, om man har 
behov for en vikar i ferieperioden eller en fast medarbejder. Nedenfor kan du se et udsnit af 
nogle af de kvalificerede og dygtige vikarer eller kandidater, der står klar til at hjælpe jeres 
virksomhed – og finder du ikke lige den rette på listen, så er du meget velkommen til at 
kontakte os, så vi sammen kan finde den rigtige profil til dig. 

 

2.Udsnit af relevante kandidatprofiler indenfor Bygge-, industri- og 

medicinalbranchen: 

 

2.1 Byggeri: 

Tekniske designer/assistent 

 

 

VVS-installatør 

 

Kandidat nr.: 2219-792 Kandidat nr.:  

Alder: 50 Alder:  

Uddannelse: Teknisk Designer Uddannelse:  

CAD-kompetence AutoCAD, Revit MEP CAD-kompetence  

Erfaring: 20 års erfaring. Projektering 
indenfor VVS og ventilation. 
Erfaringer fra rådgivende og 
entrepreniør virksomheder. El-, 
VVS og Ventilation, BIM. Teknisk 
tegning til byggerier 

Erfaring:  

Starte dato: Hurtigst muligt Starte dato:  

Kandidat nr.: 2219-787 Kandidat nr.:  

Alder: 40 Alder:  

Uddannelse: VVS – installatør Uddannelse:  

CAD-kompetence AutoCAD, Revit CAD-kompetence  

Erfaring: Ca. 10 års erfaring. Projektering 
indenfor VVS og ventilation. 
Erfaringer fra rådgivende og 
entrepreniør virksomheder.  

Erfaring:  

Starte dato: Hurtigst muligt Starte dato:  
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Ingeniør  

 

 

Arkitekt 

 

 

 

 

2.2 Industri/Medico/pharma 

Ingeniør 

 

Hvis du er interesseret i, at få mere at vide om en eller flere af ovenstående kandidater, så er 
du meget velkommende til at kontakte os enten via mail info@dettekniskehus.dk eller pr. tlf. 
24-847985. Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
I ønskes en rigtig dag.  
 
Med venlig hilsen 
Det Tekniske Hus ApS 

 

Kandidat nr.: 2219-789 Kandidat nr.: 2219-793 

Alder: 60 Alder: 58 

Uddannelse: Stærkstrømingeniør 
CTS og Commissioning Ingeniør 

Uddannelse: Stærkstrømingeniør 

CAD-kompetence REVIT og AutoCad CAD-kompetence AutoCAD, Revit, mm 

Erfaring: 30 år erfaring med CTS- og 
commisioning- samt EL- ingeniør 
opgaver (projektering og 
projektledelse) indenfor byggeri og 
anlæg. 

Erfaring: 25 år erfaring med projektering og 
projektledelse indenfor byggeri. 

Starte dato: Hurtigst muligt Starte dato: Hurtigst muligt 

Kandidat nr.:  

Alder:  

Uddannelse:  

CAD-kompetence  

Erfaring:  

Starte dato:  

Kandidat nr.: 10253 Kandidat nr.:  

Alder: 50 Alder:  

Uddannelse: Stærkstrømingeniør Uddannelse:  

CAD-kompetence Revit CAD-kompetence  

Erfaring: 25 års erfaring med projektledelse, 
projektansvarlig. Projekter 
indenfor medicinale og laboratorie 
virksomheder. 

Erfaring:  

Starte dato: Hurtigst muligt Starte dato:  
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