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AiR Ξ FORCE 

 

Projektingeniør, beregning og salg af brandsikkerhedsløsninger  
 
AiRFORCE har rygende travlt – derfor søger vi ny medarbejder.  
 
 
Om AiRFORCE  
AiRFORCE er en rådgivende leverandør af ventilationsudstyr til det danske ventilationsmarked. AiRFORCE er 
i høj grad en vidensbaseret virksomhed, hvor kundernes tilfredshed er i højsædet.  
 
Vores målsætning er at levere produkter og systemløsninger, som er tilpasset kundens behov og ønsker – til 
konkurrencedygtige priser. Vi ønsker, gennem stærk faglighed, dialog og godt samarbejde, at blive den fore-
trukne leverandør af ventilationsudstyr til det danske ventilationsmarked.  
 
Stillingen  
Vi søger en dygtig ingeniør, maskinmester eller projektleder til projektering og salg af vores systemløsninger 
indenfor primært brandtekniske ventilationsløsninger, herunder parkeringsventilation, OTV-anlæg, brand-
ventilation, røgudluftning samt brandsikring af ventilationsanlæg iht. DS 428.  
 
Som projektingeniør i AiRFORCE vil du få ansvaret for projektkalkulationer, tilbudsgivning samt projektstyring 
i tæt samarbejde med vores øvrige medarbejdere i vores projektafdeling og med solid back up fra projekt-
chefen. En væsentlig del af jobbet indeholder komplicerede projektkalkulationer, projektkoordinering samt 
møder hos rådgivende ingeniører og ventilationsentreprenører.  
 
Projektingeniøren deltager med høj faglig kompetence i det daglige projektarbejde, rådgivermøder samt un-
der kundebesøg, kurser og seminarer, hvor viden om AiRFORCES produktsortiment og systemløsninger for-
midles på et højt teknisk niveau.  
 
Profil  
Vi søger en teknisk- og forretningsorienteret person som har en solid teknisk baggrund. Vi lægger vægt på, 
at du har et indgående fagligt kendskab til ventilation som en helhed og gerne med et højt vidensniveau 
omkring brandtekniske ventilationsløsninger. Det er en fordel hvis du har et netværk i ventilationsbrachen. 
 
Som person er du tillidsfuld og ærlig og du sætter en ære i at overholde de aftalte deadlines ved skarp prio-
ritering. Du er udadvendt og har flair for projektstyring, beregningsteknik samt god kundeservice i den dag-
lige dialog med rådgivende ingeniører og ventilationsentreprenører. Du lægger vægt på høj forretningsetik 
og har en god arbejdsmoral.  
 
Du skal kunne kommunikere på dansk og engelsk på højt niveau, både skriftligt og mundtligt.  
 
Det vil være et krav at du har B-kørekort.  
 
Arbejdsttid og sted  
Stillingen er på 37 timer pr. uge og arbejdet foregår med udgangspunkt i vores kontor i Thorsø, Jylland. 
 
Ansøgning mailes senest 30. oktober 2018 til AiRFORCE på info@airforce.dk. Du er velkommen til at kontakte 
Brian Schiøtt på 24 24 50 30 hvis du har spørgsmål. 


