Jobopslag

Teknisk medarbejder til REGAN Vest – Danskernes Koldkrigsmuseum
I forbindelse med etablering af REGAN Vest - Danskernes Koldkrigsmuseum søger Nordjyllands Historiske
Museum en teknisk medarbejder, der kan følge byggearbejdet og etableringen af museet samt evt. senere
stå for den daglige drift af de tekniske installationer og udførelse af vedligeholdelsesopgaver.
Museet kommer til at bestå af en 900 m2 ny velkomstbygning samt den 140 m² store maskinmesterbolig,
der også indrettes som museum. Hertil kommer naturligvis den 5.500 m2 store bunker.
Vi forventer at:
•
•
•
•
•

du har en bred, generel byggeteknisk viden - som bygningskonstruktør, installatør, maskinmester
eller lignende med erfaring inden for ventilationsanlæg, elektriske styringer og alarmanlæg.
er praktisk anlagt, selvstændig og løsningsorienteret.
du har hænderne godt skruet på og er klar på at tage del i det praktiske arbejde.
er fleksibel i forhold til arbejdstider.
er tillidsvækkende og god til at koordinere og formidle.

Arbejdet kommer blandt andet til at omfatte assisterende byggeledelse frem til og med 2021 med opgaver
som:
•
•
•

Deltagelse i behovsspecifikation af nye installationer og nødvendige ændringer af konstruktioner.
Deltagelse i byggeledelse og tilsyn i forbindelse med ombygning og renovering.
Deltagelse i byggemøder.

Efter 2021 kan arbejdet komme til at omfatte driftsopgaver og driftsledelse såsom:
•
•
•
•
•
•

daglig afprøvning af sikkerhedsinstallationer.
drift og vedligehold af tekniske og mekaniske anlæg.
overvågning af energiforbrug.
administration af serviceaftaler og licenser på teknisk udstyr.
Tiltrædelse som reserveguide til rundvisninger i bunkeren.
organisering af og samarbejde med frivillige.

Den tekniske medarbejder indgår efter 2021 i museets almindelige håndværkergruppe og kan derfor
forvente også at skulle løse opgaver på andre af museets afdelinger. Derfor er det et krav, at ansøger har
gyldigt B-kørekort eller større.
Ansættelse i 3 år med mulighed for forlængelse og efter gældende overenskomst.
Ansøgningen skal indeholde en begrundet introduktionsskrivelse (max en A4-side), et opdateret CV samt
referencer fra tidligere ansættelser med angivelse af kontaktpersoner og telefonnumre.
Ansøgning sendes på mail til historiskmuseum@aalborg.dk. I emnefeltet skrives: Teknisk medarbejder
REGAN Vest
Ansøgningsfrist 14. juni 2019 kl. 12 med forventede ansættelsessamtaler i uge 26 eller 27.
For yderligere information kontakt projektleder Jens Ove Skjærbæk tlf. 25 19 74 85.
Se mere om REGAN Vest og museet på www.nordmus.dk og
https://www.facebook.com/DanskernesKoldkrigsmuseum/

