
• 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

MICHAEL PANTON LIND

KOMPETENCECHEF, NYBYGIKT-SPECIALIST
VI SØGER ENDNU EN PASSIONERET IKT-SPECIALIST 
TIL VORES TEAMS I RØDOVRE OG ODENSE

Rådgivende Ingeniører A/S

• Engageret og imødekommende
• Du er uddannet ingeniør, konstruktør eller arkitekt og 

har ideelt 3-5 års forudgående erfaring med projektering 
af digitale bygningsmodeller, IKT- koordinering og IKT- 
ledelse fra rådgiverbranchen og gerne med reference fra 
større byggeprojekter.

• Som person er du struktureret, udadvendt og har let 
ved at kommunikere, så du kan indgå i dialog med 
samarbejdspartnere internt såvel som eksterne. Du har en 
holistisk tilgang til IKT og brænder for ledelse og processer 
indenfor det digitalt byggeri.

• Du er komfortabel med at kommunikere med alle 
parter i værdikæden og i stand til at samarbejde med 
teammedlemmer i alle roller og behersker projektledelse

• Sidst men ikke mindst, er du klar til at bevæge dig hurtigt 
og lære undervejs.

Dine ogpaver
Som IKT-specialist vil dine arbejdsopgaver bl.a. omfatte 
følgende:

• Drive den interne udvikling og implementering af IKT - 
branchestandarder og arbejdsmetoder. 

• Supportere interne projektledere – daglige ad hoc opgaver 
ifm. IKT-ledelsen på vores mange projekter.

• Sætte rammen for kvalitetssikring/granskning af 
rådgivers projektmateriale, i tæt samarbejde med vores 
specialister indenfor konsistens- og kollisionskontroller 
af digitale bygningsmodeller og granskning af øvrig 
projektdokumentation.

• Have dialog med rådgivere, kunder, entreprenører og 
interne projektledere – både på det enkelte projekt men 
også mht. samarbejdet på tværs i branchen.

HVEM ER DU?

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 Jesper Wallaert, vores 
afdelingsleder for Digitalt Design på jwa@abc.dk 
eller 4290 5133, hvis du ønsker at vide mere. 

Brænder du for at styrke 
projektgennemførelsen gennem IKT? Har 
du et stort engagement, er du fagligt skarp 
og har du erfaring med byggeriets digitale 
leverancer og IKT-ledelse? Så er det måske 
dig, vi søger.

Vi er en succesfuld rådgivende ingeniørvirksomhed med høje 
ambitioner og en ledelse, som skubber aktivt til den grønne 
omstilling, bæredygtige helhedsløsninger og ikke mindst den 
fortsatte digitale udvikling indenfor 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.

AB Clausen ser i højere grad at IKT-ydelsen understøtter vores 
arbejdsmetoder og skaber værdi i projektering, udførelse og 
drift. 

Som IKT-specialst vil du være en del af et tværfagligt team 
bestående af højt kvalificerede projektledere og BIM-
specialister. Du vil have ansvaret for IKT-ledelse på udvalgte 
projekter, som kræver særligt øget fokus. 

• Et spændende fuldtidsjob i en unik virksomhed med 
engagerede kollegaer – vi søger fortrinsvist i Rødovre.

• Involvering i 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
• Gode ansættelsesforhold som matcher dine kvalifikationer
• En virksomhed i vækst med store ambitioner, højt til loftet 

og ikke så meget “plejer”
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