
• 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
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VIL DU VÆRE EN DEL AF ET VERDENSKLASSE-INGENIØRHOLD?
AB CLAUSEN SØGER ERFARNE KONSTRUKTIONSINGENIØRER

Rådgivende Ingeniører A/S

Som vores fagleder lægger vi vægt på, at du:
• Har en solid faglig viden inden for eget felt og bidrager til 

best practice
• Kan tænke strategisk ift. komplekse problemstillinger og er 

i stand til at indtænke løsninger på tværs af fagområder
• Forstår kundens behov og udviser Dare2Advise adfærd
• Er selvkørende i salgsarbejdet og kan forhandle og skrive 

kontrakter og tilbud
• Kender relevante kontraktgrundlag (f.eks. ABR89, AB92, 

ABR18, AB18, FIDIC, SKI)
• Har indgående branchekendskab
• Har et bredt internt netværk og gode eksterne relationer
• Fungerer som rollemodel for juniorer og konsulenter
• Kan fungere som mentor
• Har fokus på udviklingen af forretningen

OM JOBBET
Som en del af vores team af konstruktionsingeniører får du det 
faglige ansvar for gennemførelse af projekter inden for bolig-, 
institutions- og erhvervsbyggeri i forbindelse med nybygning, 
renovering og ombygning inden for følgende områder:

• Projektering af beton-, stål- og trækonstruktioner
• Rådgivning i forbindelse med konstruktive valg/løsninger
• Deltagelse i projekteringsmøder
• Projektstyring, fagledelse

Derudover har du erfaring med følgende ansvarsområder:
• Varetager selvstændigt opgaver og mindre projekter
• Kan fungere som fagansvarlig/delprojektleder for mindre 

teams
• Projektleder for egne projekter og kan lede små 

projektteam på op til 3 medarbejdere
• Har budgetansvar for egne projekter
• Har KS-ansvar og deltager i faglig granskning
• Har netværk internt og eksternt i relevante kunder
• Sætter standarder/underviser/skriver artikler/holder oplæg 

internt
• Udfordrer kunder og projekter

Du vil stå for projektering og indgå i de grupper, der tilknyttes 
de enkelte projekter. Du vil følge projekterne i alle faser fra start 
til slut og samarbejde med alle involverede interessenter samt 
medvirke som faglig sparringspartner for disse. 

OM DIG

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.

Hvis du har spørgsmål, ræk gerne ud til en af vores 
afdelingsledere: 
Burak Demirci på bkd@abc.dk eller 2830 0389
Zarah Hleyhel på zah@abc.dk eller 4290 9117
Miki Kobayashi på mko@abc.dk eller 2840 5003

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 inden for 
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. 

Har du ambitioner om at være fagprojektleder samt interesse 
for arbejdet med konkurrencer og tilbud? Så er du måske vores 
nye kollega.

• Et spændende fuldtidsjob i en unik virksomhed med 
engagerede kollegaer

• Mangfoldige og komplekse projekter
• 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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