
• 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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BÆREDYGTIGHEDSSPECIALIST
VI SØGER ENDNU EN PASSIONERET BÆREDYGTIGHEDS-
SPECIALIST TIL VORES TEAM I RØDOVRE

Rådgivende Ingeniører A/S

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

• Forestå rådgivning og certificering indenfor 
bæredygtighed i byggeriet

• 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 arbejdsgange som led i vores mål om et 
bæredygtigt kontor

DIN BAGGRUND OG PROFIL
Vi forventer, at du har bred erfaring med byggeri, en 
veletableret faglighed, og ønsker at arbejde seriøst med 
bæredygtighedsledelse. Du formår at kommunikere svært 
faglig viden til lægfolk. Vi søger primært personer, som har 
gennemført uddannelsen som DGNB-konsulent eller lign. 

Det er vigtigt for os at du er sulten på udfordringer, glad, 
ansvarsbevidst og samarbejdsorienteret. Du befinder dig 
godt i en rolle, som er selvkørende tovholder på en bred vifte 
af opgaver og er god til at bevare overblikket, selvom du er 
involveret i flere spændende projekter på én gang. 

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 Kristoffer Krarup 
på kkr@abc.dk eller 4290 9993 eller vores 
bæredygtighedsleder Pernille Krieger på pkr@abc.
dk eller 2779 9495 hvis du har spørgsmål.

Brænder du også for at gøre det 
bebyggede miljø mere bæredygtigt 
og vil du bidrage positivt til en 
ansvarlig og bæredygtig omstilling af 
byggebranchen? 

Vi har nu et team på 3 bæredygtighedsrådgiver, der 
arbejder på at forene forretningsmæssig rentabilitet med 
social og miljømæssig ansvarlighed og søger derfor flere 
bæredygtighedsledere og -konsulenter, som vil med på holdet 
og være med til at gøre byggebranchen mere bæredygtig.

Vi er en succesfuld rådgivende ingeniørvirksomhed med 
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, 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 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

• Diverse og 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
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