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Tekn ik h el t en kel t

Är du vår nästa Energikonsult, Certifierad Energiexpert?
TH Energiteknik är specialister på energieffektiva installationer med ambition att 
bli ett av de mest kompetenta konsultföretagen i regionen och känner att vi 
kommit en bra bit på vägen. Vi arbetar med projektering och konstruktion med 
fokus på VVS, energi och miljö. Vi är inne i en spännande fas med många 
intressanta uppdrag.

För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter. Vårt huvudkontor i Trollhättan 
har bra tåg- och vägförbindelser vilket gör det lätt att pendla från t ex Göteborg 
eller Uddevalla. När du blir medarbetare hos oss kommer du med i ett engagerat 
lag med ett öppet och trevligt arbetsklimat där den personliga utvecklingen står i 
centrum.

Vi söker dig, som vill ta ett steg vidare, i din karriär som Energikonsult och 
därigenom skapa egna möjligheter att utvecklas, tillsammans med oss. Du får 
möjlighet att arbeta med de mest framgångsrika fastighetsägarna i vår region.

Arbetsuppgifter
Du arbetar med energikartläggningar och energideklarationer. Som energiexpert hos
oss är du en viktig resurs. Vi anpassar din projektmedverkan i varje projekt så att dina
önskemål tas till vara och att du utnyttjar hela din kompetensbredd. Hos oss
utvecklas du åt det håll du själv vill.

Kvalifikationer
• Goda kunskaper i Word och Excel
• Certifierad Energiexpert
• B-körkort, resor i tjänsten förekommer ca 2 – 4 ggr/månad.

Personliga egenskaper
I din roll är det viktigt at du tar ansvar och ser till att leverera kvalitet i rätt tid. Du
tycker om att jobba med människor, är strukturerad, noggrann, disciplinerad och är
van att kommunicera med människor och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
på svenska.

Ansökan
Kontakter och ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi intervjuar kandidater
löpande. Skicka in din CV med ett personligt brev till:

info@thenergiteknik.com

Vi erbjuder ett utvecklande, omväxlande och utmanade arbete i en spännande 
bransch med goda möjligheter att växa med oss.

Välkommen med din ansökan!


