
 

 
 
 

 

Junior Ingeniør søges til M&E Engineering A/S 
- med en el-faglig baggrund  

- skal kunne perfekt dansk i skrift og tale 

 
Kunne du tænke dig at arbejde med spændende både mindre, større og langsigtede el-projekter, og dermed bidrage til 

udvikling af nogle af Danmarks større byggeprojekter og infrastrukturer? Har du en el-faglig baggrund, enten som el-

ingeniør, maskinmester eller el-installatør og samtidig en passion for det el-faglige? 
 

Der er en stor mulighed for, at det er dig vi søger!  

I en (høj)spændende branche, hvor tiden ikke står stille, arbejder vi på fremtidens elinstallationer med rådgivning, 

projektering, dimensionering, renovering, fagprojektledelse, teknisk byggeledelse, tilsyn og kvalitetssikring. Vi 

imødekommer alle opgaver på et fagligt højt niveau, hvor vi hjælper kunder og samarbejdspartnere imod at få den 

bedste opgaveløsning på deres problemstilling. Hos M&E Engineering anser vi fagligt nørderi for at være vejen til 

succes, hvor vi bl.a. har været med på nogle af Danmarks største byggeprojekter fra broer, tunneller og skoler. Vores 
projekt-referencer kan ses her: mee.dk/referencer/ 

Vi skal nok hjælpe dig med at udvikle din faglige værktøjskasse, så du kan være med i processen fra projektering til 

kvalitetskontrol i en verden fyldt med el-faglige byggeprocesser, men vi har også nogle krav. 
 

 Som vores Junior Ingeniør skal du være / kunne / have 

• Erfaring fra el-faget og udvikling af elinstallationer og -netværk. 

• Gå til opgaven med stor selvstændighed og faglig sikkerhed. 

• Tage Opgaveansvaret – det er dig som har dialogen og tager nødvendige beslutninger. 

• Brænde for dit fag og arbejde målrettet for at se resultater. 

• Nysgerrig og motiveret med en stor lyst til at lære nye metoder i arbejdsprocesserne. 

• Se muligheder og løsninger, og være opsøgende i din indsats. 

• Vilje til at udføre opgaven, både når opgaven er stor såvel som mindre. 

• God til at holde en stærk kundedialog og finde frem til essensen i opgaven. 

• Dansk i skrift og tale, og rigtig gerne engelsk for at imødekomme kunderne.  

• Kendskab til byggeriets regelsæt AB, ABR, ABT18, Lavspænding og mellemspænding. 

• Arbejde i Dalux, Office-pakken, netværksprogrammer som Neplan, PowerFactory el. 
 

Spændende udstationeringsmuligheder 

Som Junior Ingeniør hos M&E er der stor mulighed for at blive udstationeret on-site med daglig kontakt til 

entreprenører og bygherrer. Det er derfor vigtigt, at du trives med at arbejde ude af huset og samtidig er 

imødekommende overfor projektets samarbejdspartner. Din interesse for det håndværksmæssige og lyst til at komme 

ud på byggepladser ifm. arbejdet er også en stærk karakter i denne stilling. 

 

VELKOMMEN til vores verden – ’lets electrify the future together’ 

M&E Engineering er et moderne og utraditionelt ingeniørfirma med fokus på al el-teknisk i og omkring 

byggeprocessen. Vi har et godt og udfordrende arbejdsmiljø, som lader den enkelte vokse med opgaverne og være 

vores ansigt udadtil. Vi tilbyder gode ansættelsesforhold, frokostordning, en sjov og hyggelig firmakultur, hvor der er 
plads til folk og deres interesserer, f.eks. har vi en fiskeklub og bryggeriprojekter. Måske næste firmaprojekt 
inkluderer netop det, du synes er sjovt og gerne deler med os.  

Tjek vores webside mee.dk/ for mere info om vores firma, branche, projekter, referencer m.m.  

Hvis ovenstående lyder spændende, så send straks din ansøgning samt CV til job@mee.dk. 


