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Jysk Trykprøvning A/S er en af landets største aktører inden for trykprøvning. I 10 år har vi hjulpet virksomheder og 

private med energiberegning, energimærkning og trykprøvning af bygninger. Det er et marked i vidunderlig vækst, 

og vi har derfor brug for hjælp. 

JOBBET KORT FORTALT

Jysk Trykprøvning A/S har til huse på Mols, og som  

konsulent bliver dette dit primære arbejdssted foruden 

naturligvis byggepladserne. Vores kundeportefølje er en 

blanding af større professionelle og mindre private i hele 

landet. Du vil derfor komme vidt omkring, og vi stiller en 

firmabil til rådighed.

Som konsulent bliver du en del af vores velfungerende team, 

der energimærker og trykprøver nye bygninger i forbindelse 

med færdigmelding samt rådgiver kunder og finder de bedst 

mulige energiløsninger i projekteringsfasen. Vi har en meget 

professionel tilgang til opgaverne, og vi sikrer at vores 

faglighed langt overstiger de af staten stillede krav.  

Hos os er et ord et ord, og vi går altid langt for at overholde 

en aftale. 

Jysk Trykprøvning A/S udvider løbende ydelserne, og du 

bliver en vigtig medspiller i udviklingen af virksomheden. Vi 

søger derfor en visionær person, der har blik for nye markeder 

og muligheder. En person, der vil være med til at gøre  

virksomheden endnu stærkere og verden endnu grønnere. 

OM DIG

• Du er vant til at arbejde med energimærkning,  

både på store og små bygninger 

• Du er godkendt energikonsulent og har gerne en teknisk 

byggeuddannelse

• Du er fleksibel, serviceminded og god til at tale med folk

• Du er idé- og initiativrig og kan lide at arbejde selvstændigt

• Du har en god fysik og et smittende humør

LØN OG ANSÆTTELSE

Du vil få løn efter kvalifikationer og skal begynde så snart, 

som det er muligt. 

ANSØGNING 

Har du fået lyst til at søge jobbet, kan du sende din ansøgning 

og CV til direktør Vivi Gilsager på vivi@trykproevning.dk 

senest 11. september 2016. Du er også velkommen til at 

ringe og høre mere på 40 17 23 42 samt se vores referencer 

på trykproevning.dk. 

Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet til at søge 

stillingen.

VI SØGER EN KONSULENT MED GOD ENERGI


