
• 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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BÆREDYGTIGHEDSLEDER
AB CLAUSEN A/S I RØDOVRE: RÅDGIVENDE INGENIØRER
SØGER EN VISIONÆR OG AMBITIØS BÆREDYGTIGHEDSLEDER

Rådgivende Ingeniører A/S

Vi forventer at du er uddannet bygningskonstruktør eller 
konstruktionsingeniør og at du har gennemført DGNB-
konsulentuddannelsen. Du har 5 år+ brancheerfaring– gerne fra en 
lignende stilling i rådgiverbranchen.

Som person er du helhedsorienteret og ser muligheder samt kan indgå 
effektivt i teams med en coachende facon til ledelse, hvor du både kan 
sætte dagsordenen og være inkluderende. Det er et område som kræver 
enthusiasme, så det forventes at du er kommunikativt stærk og kan 
begejstre og effektivt levere tilpassede budskaber overbevisende til 
forskellige interessenter.

Vi har 10 år på bagen og har på kort tid indtaget en markant position på 
markedet baseret på vores entreprenørånd og sammenhold. Vi sætter 
stor vægt på at have et uformelt miljø med fokus på arbejdsglæde, 
teamwork og læring. Vores engagerede kolleger har store personlige og 
faglige udviklingsmuligheder, vi har eget academy uddannelsesprogram 
og sætter vægt på videndeling, videreuddannelse og læring.

Vi er en virksomhed i vækst med store ambitioner og højt til loftet og 
tilbyder attraktive ansættelsesforhold inkl. pension, sundhedsforsikring, 
sund frokost og masser af sociale arrangementer. Vi er blevet kåret til 
Børsen Gazelle 4 år i træk og forventer en 5.

OM DIG

OM OS

NÆSTE SKRIDT
Motiveret ansøgning og CV sendes til hr@abclausen.dk.

Vi vil gerne i gang nu, og vil derfor gerne besætte stillingen 
hurtigst muligt, men vi venter selvfølgelig på den rette 
kandidat. Vi vil derfor behandle ansøgninger løbende.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte vores adm. direktør Ammar Al-Temimi på 5194 7322 
eller aht@abc.dk.

AB Clausen A/S i Rødovre - Rådgivende 
Ingeniører søger en visionær og ambitiøs 
bæredygtighedsleder.

Kan du sætte dagsordenen for at få bæredygtighed praktisk 
implementeret? Kan du sparre med vores ingeniører og kunder på hvilke 
løsninger vi skal bygge efter samt definere bæredygtige ingeniørydelser 
som kan gøre en forskel? 
Så sikrer vi at du har opbakning, sparring og de bedste rammer for 
at lykkes, med en forankring hos vores adm. dir. som ligeledes er 
passioneret omkring denne mission. 

Vi er en succesfuld mellemstor rådgivende ingeniørvirksomhed med 
fokus på levering af bæredygtige helhedsløsninger. Vi er 50+ specialister, 
ildsjæle og fagnørder i hovedsagelig bærende konstruktioner, og løfter 
det samlede ingeniørprojekt med vores interne team af tværfaglige 
projektledere, som også styrer de relevante underrådgivere som 
projektet kræver. Vi er velpositioneret i markedet og søger yderligere at 
styrke os i leverancen af markedets mest interessante byggeprojekter 
inden for nybyg, transformation og renovering. 

Vi er nu kommet til det sted, hvor vi gerne vil støtte op om vores 
høje ambitioner ved at ansætte en bæredygtighedsleder med god 
forretningsforståelse, en helhedsorienteret tilgang til opgaverne og 
lysten til at sætte sit præg på denne nyoprettede stilling og facilitere 
denne spændende proces vi vil accelerere nu.

OM JOBBET
Stillingen er nyoprettet, og du kan forvente en stor grad af 
selvstændighed og indflydelse. Du vil blive involveret i meget forskellige 
projekter både inden for nybyg og renovering, hvor du kommer til at 
arbejde med forskellige materialer, særligt udbredelsen af træ i byggeriet, 
hvilket er et stort fokusområde for AB Clausen.

Vi vil være toneangivende i branchen og sætte fokus på bæredygtighed 
i ift. bl.a. materialevalg, cirkulær økonomi, arbejdsglæde og social 
ansvarlighed. Du kommer til at rådgive vores projektteams, vores 
samarbejdspartnere og bygherrer og styrer os sikkert igennem 
byggefaserne.


