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Brandingenjör med placering i Umeå,
Sundsvall eller Skåne

Vi erbjuder ett antal tjänster för brandingenjörer som vill fortsätta att
utvecklas och omsätta sina tidigare erfarenheter och kunskaper i ett
växande företag.
Bricon grundades hösten 2013 men trots vår ungdom som företag representeras vi
redan av elva brand- och riskkonsulter fördelade över fem kontor i Norrland och
Skåne.

För att fortsätta att utvecklas och för att ytterligare höja vår kompetens söker vi
därför brandingenjörer med placering i Malmö, Helsingborg, Sundsvall eller Umeå.

Tjänsterna kan till stor utsträckning utformas i enlighet med den sökandes önskemål
och det finns en flexibilitet med avseende på arbetsuppgifter och inriktning.

Oberoende av arbetsuppgifter kommer du att arbeta i en liten organisation med
målet att tillvarata dina tidigare erfarenheter. Det kommer därför att finnas goda
möjligheter för dig att påverka såväl företagets som din egen personliga utveckling.

För att söka en av dessa tjänster bör du ha några års erfarenhet av
byggnadstekniskt brandskydd eller riskhantering. Vi är dock inte främmande för att
anställa relativt oerfarna ingenjörer. Oavsett vilken bakgrund du har tror vi att du,
precis som oss, trivs i en platt organisation där ett stort ansvar läggs på den enskilda
medarbetaren.

Tjänsterna är tills vidare och påbörjas preliminärt under sommaren/hösten 2015 eller
enligt överenskommelse.

Vi ser fram mot ditt personliga brev där du berättar om dina tidigare erfarenheter
som gör just dig lämpad för denna tjänst, bifoga även CV. Ansökan ska vara oss
tillhanda senast 2015-05-15, men vi hanterar ansökningar löpande.

Frågor och intresseanmälan till tjänsterna i Umeå och Sundsvall hanteras av
Magnus Åkerlind, magnus.akerlind@bricon.se, 070 - 635 26 11.

Frågor och intresseanmälan till tjänsterna i Malmö eller Helsingborg hanteras
av Joel Winér, joel.winer@bricon.se, 070 - 181 09 59.

Mer information om oss återfinns även på www.bricon.se.

Vi på Bricon ser fram mot er ansökan!


