
AirTjek ApS 
CVR 28867581 - Østermarksvej 136 – 8300 Odder – info@airtjek.dk 

 

Teknisk tegner / konstruktør 

AirTjek skaber velvære og sundhed i fremtidens boliger med et godt indeklima ved brug af højteknologiske 
løsninger. 

Bag denne mission lever et succesfuldt dansk ventilationsfirma. AirTjek har fokus på det gode indeklima i 
nybyggede huse og sikrer dette med de bedste produkter og løsninger på markedet. Med et minimalt 
vedligehold og et meget lavt energiforbrug reguleres luftskiftet efter bygningsreglementets strenge krav i nye 
huse. Dette sikres gennem et intelligent styret luftskifte som automatisk reguleres når luftfugtigheden i huset 
stiger under bad og madlavning. 

Det primære marked er Danmark hvor virksomheden har fokus på privathus segmentet gennem nogle af de 
største og ledende typehusfirmaer. Kursen er sat mod at fortætte opbyggelsen af nye kunder indenfor B2B 
byggeri samt større lejlighed projekter. 

Virksomhedens salg og markedsføring er baseret på kundekendskab og gode relationer suppleret med et fysisk 
showroom i Odder. I dag har virksomheden 35 ansatte og flere er på vej til at blive en del af holdet. 
Virksomheden planlægger indenfor det næste år at udvikle og få bygget et nyt domicil tæt på motorvejen ved 
Horsens. 

Stillingen 

Til styrkelse af virksomhedens tegnestue søges en teknisk tegner / konstruktør, der har kendskab til 

boligventilation og projektbyggerier med ventilations løsninger, og som kan indgå i et mindre team og her 

være en drivkraft samt sætte en ære i at overholde deadlines.  

Hovedopgaver 

Stillingen har følgende hovedopgaver: 

✓ Tegne boligventilation for vores kunder 
✓ Udfærdigelse af pluk lister og huskesedler 
✓ Opdatere tegninger ud fra montagetegninger 
✓ Detalje optegninger 
✓ Diverse Ad-Hoc opgaver 
✓ Gennemgang af spær planer 
✓ Klargøre tegningssæt til montører 
✓ Arkivering 

Den ideelle kandidat 
Vi søger en kandidat der: 

✓ Har teknisk tegningsforståelse 
✓ Ser løsninger sammen med montører og tegnestuen 
✓ Har arbejdet med Visio  
✓ Superbruger af Office pakken 
✓ Har en god tegningsforståelse 
✓ Er god til at kommunikere 
✓ Har masser af gå på mod 

Vi tilbyder 

Et selvstændigt og alsidigt job i et uformelt arbejdsmiljø i en virksomhed i vækst 

Løn og ansættelsesvilkår der modsvarer dine kvalifikationer indeholdende pension og sundhedsforsikring. 

Ansøgning og kontakt 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Ansøgninger behandles løbende og sendes pr. e-mail 

til jea@airtjek.dk  
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