
• Et spændende job i en unik virksomhed med engagerede kolleger
• Uformelt miljø med fokus på arbejdsglæde, teamwork og læring
• Store personlige og faglige udviklingsmuligheder
• Gode ansættelsesforhold som modsvarer dine kvalifikationer

MICHAEL PANTON LIND

KOMPETENCECHEF, NYBYGBIM-SPECIALIST / KONSTUKTØR
VI SØGER EN ERFAREN BIM-SPECIALIST 
TIL VORES TEAMS I RØDOVRE OG ODENSE

Rådgivende Ingeniører A/S

Dine arbejdsopgaver vil i høj grad afhænge af dine kompetencer, 
erfaringer og interesser, og her er nogle eksempler: 

• Du har ansvaret for at fagmodellen teknisk opfylder de 
projektspecifikke IKT-krav, interne BIM- standarder samt er 
anvendelig ved projektering. 

• Du strukturerer vores IKT/BIM-leverance.
• Sammen med fagprojektlederen definerer du projektets 

digitale-leverance og omfang og sikrer koordinering samt 

DIN BAGGRUND & PROFIL
Vi forventer, at du har grundlæggende viden om statik samt 
bygbarhed inden for bærende konstruktioner, er ajour med 
brugen af 2D og 3D BIM-værktøjer samt med både 2D og 3D 
projektering.

Det er vigtigt for os at du er ansvarsbevidst, har sans for detaljer 
og sætter pris på det gode samarbejde. 

Du befinder dig godt i projektteams, og det falder dig naturligt 
at kommunikere med kunder, kolleger, myndigheder og 
samarbejdspartnere. Du er god til at bevare overblikket, selvom 
du er involveret i flere spændende projekter på én gang. 
Du interesserer dig for nye digitale designværktøjer, besidder 
avancerede færdigheder i Revit og Dynamo og ved at Python er 
andet end en kvælerslange. ;-)

DINE PRIMÆRE OPGAVER

NÆSTE SKRIDT
Vi glæder os meget til at modtage din 
ansøgning og CV på hr@abc.dk. Vi vil gerne 
besætte stillingen hurtigst muligt og vil 
derfor indkalde løbende til samtaler.

Ræk gerne ud til afdelingsleder Jesper 
Wallaert, vores afdelingsleder for Digitalt 
Design på jwa@abc.dk / eller Michael 
Barnkob Larsen, afdelingsleder for vores 
Odense-team på mbl@abc.dk eller 2677 
1720.

Skal vi udvikle dig som BIM-specialist? AB 
Clausen - Rådgivende Ingeniører søger 
endnu flere erfarne konstruktører/BIM-
specialister til både Rødovre og Odense.

Vi er en succesfuld rådgivende ingeniørvirksomhed med 
hovedsæde i Rødovre og en hurtigt voksende afdeling i Odense.  
Vi har høje ambitioner og en ledelse, som skubber aktivt til den 
grønne omstilling og bæredygtige helhedsløsninger indenfor 
byggeriet. Vi er i dag 90+ specialister, ildsjæle og fagnørder, 
som understøtter og leverer innovative og banebrydende 
byggeprojekter. Det går stærkt hos os, og for 5. år i træk blev vi i 
2020 kåret til Gazelle virksomhed. Det, vi er mest stolte af, er nu 
vores positive ånd og kultur samt vores mange glade kunder.

• Et spændende fuldtidsjob i en unik virksomhed med 
engagerede kollegaer – enten i Rødovre eller i Odense.

• Involvering i komplekse projekter, der altid er understøttet 
af et verdensklasse ingeniørhold

• Et stærkt fagligt netværk og vidensdeling bl.a. i vores 
interne Academy

• Et uformelt miljø med fokus på arbejdsglæde, teamwork og 
læring samt en aktiv personaleforening

• Store personlige og faglige udviklingsmuligheder
• Gode ansættelsesforhold som matcher dine kvalifikationer
• En virksomhed i vækst med store ambitioner, højt til loftet 

og ikke så meget “plejer”

VI TILBYDER DIG
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opfølgning på disse opgaver. 
• Du har grundlæggende viden på tværs af fagdisciplinerne.
• Du sikrer at AB Clausens standardprocedurer indenfor IKT/

BIM overholdes.
• Du er ansvarlig for løbende KS af den digitale leverance 

samt


