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KONSTRUKTIONSINGENIØR
AB CLAUSEN A/S SØGER EN SENIORINGENIØR
TIL ODENSE-KONTORET

AB Clausen er Danmarks største specialiserede 
virksomhed inden for helhedsløsninger med fokus på 
bærende konstruktioner og tværfaglig projektledelse af 
underleverandører på øvrige fag.

Vi er knap 60 kollegaer fordelt på vores 3 adresser i Rødovre, 
Odense samt Riga, og er hovedsagelig konstruktionsingeniører 
og konstruktører. Derudover har vi altid praktikanter i huset 
og har tilknyttet nogle ingeniørstuderende.  Vores solide 
faglighed bidrager til optimering af totaløkonomi, minimering af 
materialeforbrug og sikrer bygbare og proces-lette løsninger. 

Vi er velpositioneret i markedet, har modtaget Rødovre 
Erhvervspris i 2018 samt netop vores 4. Gazellepris. Vil du 
komme ombord og være med til at sætte kursen sammen med 
et stærkt og kompetent hold? 

Så er det måske dig vi søger:
For at støtte vores ambitioner, søger vi lige nu en senioringeniør 
til vores Odense kontor.

OM AB CLAUSEN A/S

DIN BAGGRUND

Rådgivende Ingeniører A/S

Vi forventer at du har 10 års brancheerfaring, er uddannet 
ingeniør  inden for konstruktioner og har enten erfaring med 
eller ønske om at arbejde med projektledelse.

Du kommer med følgende erfaringer:
• Projektering af beton-, stål- og trækonstruktioner
• Rådgivning i forbindelse med bærende konstruktioner
• Deltagelse i projekteringsprocessen som fagprojektleder
• Projektstyring, fagledelse, digital projektering

DINE OPGAVER
Sammen med 2 kolleger står du i spidsen for at udvide vores 
salgs- og projektledelsesaktiviteter  på Fyn. Du får det faglige 
ansvar for gennemførelse af større projekter inden for bolig-, 
institutions- og erhvervsbyggeri i forbindelse med nybyg og 
renovering. Du står for den direkte kundekontakt og er den der 
kan udvide vores forretning på Fyn.

VI FORVENTER

VI TILBYDER DEN RETTE KANDIDAT

Du kan træffe beslutninger på baggrund at dine stærke 
analytiske evner og trives samtidigt med at formidle dine 
ideer og løsninger til samarbejdspartner e og kunder. Du er 
energisk og vedvarende og har opbygget et fagligt netværk 
i lokalområdet, som du engagerer dig i. Du er nysgerrig og 
relationsskabende.

• Stor indflydelse og frihed til selv at forme stillingen
• Et spændende job i en unik virksomhed med højt 

teknologisk niveau, fokus på videndeling, tværfaglighed og 
arbejdsglæde

• Et uformelt miljø med en flad og agil organisation
• Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder
• Attraktive ansættelsesforhold som modsvarer dine 

kvalifikationer

NYSGERRIG?
Læs mere på:www.abclausen.dk, og tag det 
næste skridt mod drømmejobbet.

Send dit CV samt en motiveret ansøgning til 
hr@abclausen.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.

Vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt 
og vil derfor behandle ansøgninger løbende.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du 
velkommen til at kontakte vores Tekniske 
Direktør Mads Nicolai Jensen på
mnj@abclausen.dk eller tlf. 7199779.


