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VI SØGER EN PASSIONERET KOLLEGA TIL 
VORES TEAM I RØDOVRE

Rådgivende Ingeniører A/S

HVEM ER DU?
Om du er uddannet ingeniør, arkitekt eller konstruktør, 
er ikke det væsentlige, omend vi søger at have en 
kombination af forskellige baggrunde til at styrke 
hinanden i teamet. Mest vægter vi dog et indgående 
tværfagligt kendskab til byggebranchen, herunder 
koordinering på tværs af fagdiscipliner fra kontrahering 
og tilbudsgivning til projekt- og projekteringsstyring. 
Du trives med at danne relationer, er en dygtig 
kommunikator og nyder at have overblikket og berøring 
med mange forskellige projekter.

• +5 års erfaring med projektstyring i opstarts- og 
designfasen og herigennem koordinering på tværs 
af byggeriets fagligheder

• Erfaring med kontrahering, kommercielt stærk og 
forståelse af tilbudsprocesser

• En dygtig kommunikator, der trives med at navigere 
på tværs af interessenter

• Arbejder struktureret og tager ansvar

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 hvis du har spørgsmål.

Har du potentialet til at lede landets bedste rådgivere? 
Og er du passioneret omkring at skabe værdi i 
byggeriet? Så ville det glæde os at tage imod dig som 
den næste tværfaglige projekt- og projekteringsleder.

Vi er en succesfuld rådgivende ingeniørvirksomhed med 
hovedsæde i Rødovre og en hurtigt voksende afdeling 
i Odense.  Vi har 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. 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 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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PRIMÆRE OPGAVER
• Projektstyring i opstarts- og designfasen af 

nybyggeri- og renoveringsprojekter
• Tværfaglig koordinering på tværs af byggeriets 

fagdiscipliner
• Kontrahering og udarbejdelse af tilbud inden 

for byggeri
• Koordinering af ressourcer, projektportefølje, 

deadlines, kundekontakt og økonomi
• Projektledelse og projekteringsledelse

• Bygherrerådgivning og planlægning inden for 
byggeri

• Varetage den gode kommunikation med 
især kunden samt de interne og eksterne 
interessenter


