
TECHNOTEAM 
PROSJEKT AS 

BIM teknisk ansvarlig 

TechnoTeam Prosjekt AS er en virksomhet etablert i 2002, som skal drive med entreprise, 
prosjektledelse og prosjektering innen VVS, med hovedvekt på luftbehandling og kjøling. 
Virksomheten består av fire sivilingeniører, syv ingeniører og en sekretær / administrasjon / økonomi. 
Flere av disse har over 30 års erfaring fra bransjen. Virksomheten er godkjent i tiltaksklasse 3. 

Geografisk markedsområde for TechnoTeam Prosjekt AS vil være Østlandet og Trøndelagsfylkene. 
Virksomheten har hovedkontor på Hamar, og et kontor som dekker stor-Oslo ved Olavsgård i 
Skedsmo. Dette kontoret har vært i drift siden august 2003. 

TechnoTeam Prosjekt AS ønsker å være total leverandør innenfor våre fagfelt, fra 
konseptutvikling, prosjektering og utførelse. Vi ønsker å styrke oss ytterligere for 
framtiden, og søker derfor etter BIM teknisk ansvarlig. 
 
Arbeidsoppgaver: 
- Være superbruker og fagansvarlig, for å utvikle BIM kompetanse og verktøy i egen  
  organisasjon 
- Opplæring av egen organisasjon, samt samarbeidsparter i prosjekter  
  (prosjektledere/bas/formenn etc) 
- Opptegning av 3D modeller og visualisering ifm kalkyle og anbud 
- Prosjektering av VVS anlegg i Revit 
- Bistå og støtte prosjektene med BIM-kompetanse i prosjektering- og driftsfasen 
- Tverrfaglig modell kontroll med Solibri. 
 
Kvalifikasjoner: 
- Har BIM erfaring fra bygg-/anleggsprosjekter med VVS som fagfelt, gjennom  
  entreprenør eller rådgiversiden 
- Høyskole-  eller fagskoleutdannet innenfor VVS med BIM retning 
- Manglende utdanning kan kompenseres med dokumentert real kompetanse og  
  arbeidserfaring, og er like interessant som formell utdannelse. 
- Har erfaring med bruk av og interesse for BIM-Software - Solibri og DAK- 
  verktøy – Revit. 
- Erfaring med prosjektering av VVS anlegg, vil være en nødvendig basiskunnskap. 
 
 
 
 
 



Personlige egenskaper: 
- God på relasjoner og samarbeidsevner 
- Profesjonell og tillitsskapende 
- Initiativrik og handlekraftig 
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
- Sosial og godt humør 
 
Vi tilbyr: 
- Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver 
- Muligheter til å påvirke egen faglig utvikling 
- Godt arbeidsmiljø med mange sosiale velferdstiltak 
- Konkurransedyktige lønn og arbeidsbetingelser 
- Gode pensjon og forsikringsordninger 
- Mulighet for medeierskap i egen bedrift 
 
Når kan du begynne? Etter avtale. 
 
Søknad kan sendes: firmapost@ttpro.no 
 
Spørsmål kan rettes til:  
 
Daglig leder, Gisle Bakkan, 90 72 73 56, gba@ttpro.no                                  
Prosjekteringsleder, Kristian Lang-Ree, 97 97 84 45, klr@ttpro.no 
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