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DINE PRIMÆRE OPGAVER

VI TILBYDER DIG

Vi forventer, at du har bred erfaring med byggeri, en veletableret 
faglighed, og har et ønske om, at arbejde seriøst med 
bæredygtighedsledelse. Du formår også at kommunikere svært 
faglig viden på et forståeligt niveau. Derudover er det ikke et 
krav, men en fordel hvis du er uddannet DGNB konsulent eller 
auditor. Det er vigtigt for os, at vores næste kollega er sulten 
på udfordringer, har en positiv tilgang til sine omgivelser, er 
ansvarsbevidst og samarbejdsorienteret. Du trives med en bred 
vifte af opgaver, hvor overblik og struktur anvendes til at drive 
leverancerne succesfuldt. 

Dine arbejdsopgaver vil i høj grad afhænge af dine kompetencer, 
erfaringer og interesser.  
Eksempler på dine arbejdsopgaver:  

• Deltage i projekteringsteams med råd og vejledning om 
bæredygtighed.  

• Indsamle og analyser data til certificering i den frivillige 

• Et spændende fuldtidsjob i en unik virksomhed med 
engagerede og ambitiøse kollegaer, hvor der vil være gode 
muligheder for ansvar og udvikling   

• Diverse og komplekse projekter, der altid er understøttet af 
et verdensklasse tværfagligt team   

• 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 med årlig studietur, 
sommerfest, julefrokost, fredagsbare og andre både 
sociale og faglige arrangementer   

• En nærværende leder, der har fokus på din faglige og 
personlige udvikling i jobbet  

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

Spørgsmål? Ræk gerne ud til vores HR-afdeling: 
Stefanie Jäke Pedersen:
sjp@abc.dk / +45 2848 7070

Kira Krasnik:
kik@abc.dk / +45 2811 7138

Brænder du for at være med til at udvikle 
bæredygtige løsninger i en voksende 
virksomhed med mulighed for ansvar, 
udvikling samt højt fagligt niveau?  

ABC VIL gøre en forskel! For verden, naturen og mennesket, og 
det er et aktivt valg, man som virksomhed og branche ifølge os 
hos ABC, er forpligtet til at tage.   

Derfor søger vi nu nye kolleger på området, der har lyst til at 
samarbejde med nogen af de mest passionerede aktører og 
kandidater i branchen om en fælles sag – at tage ansvar for en 
bæredygtige byggebranche! Vi har allerede et stærkt etableret 
team, med høj faglighed, diversitet og høje ambitioner, som alle 
gør deres bedste for at trække de bedste valg mod en mere 
bæredygtig verden.   

ABC er en succesfuld rådgivende ingeniørvirksomhed med 
høje ambitioner, som skubber aktivt til den grønne omstilling og 
bæredygtige helhedsløsninger indenfor byggeriet. Vi er i dag 
100+ specialister, ildsjæle og fagnørder, som understøtter og 
leverer innovative og banebrydende byggeprojekter, ofte med 
fokus på bæredygtighed i byggeriet. Det går stærkt hos os, og 
for 5. år i træk blev vi i 2020 kåret til Gazelle virksomhed. Det, 
vi dog er mest stolte af, er nu vores positive ånd, samarbejde, 
hjælpsomhed og kultur samt vores mange glade kunder.  
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bæredygtighedsklasse og DGNB  
• Bidrage internt til vores arbejde med bæredygtige 

konstruktioner 
• Drive bæredygtighedsledelse fra projektudvikling til 

færdigt byggeri 
• Udføre LCA og LCC-beregninger på alle typer byggeri  
• Udarbejde dokumentation og opstilling af cirkulære og 

regenerative økonomiske modeller for byggeri samt 
ressourcekortlægning

• Udvikle interne værktøjer og arbejdsgange som led i vores 
mål om et bæredygtigt kontor  


