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Projekterende 
Bygningskonstruktør

Grundet stigende ordretil-
gang og en masse spæn-
dende projekter i pipeline, 
søger vi en erfaren 
Projekterende Bygnings- 
konstruktør til vores 
daglige drift, egenproduk-
tion og byggeprojekter.

Brænder du for at arbejde med projek-
ter fra projekteringsstart til ibrugtag-
ning, hvor du kan have medindflydelse 
helt fra design til udførelse, oftest i 
totalentreprise? Har du nogle års erfa-
ring som projekterende bygnings- 
konstruktør, men savner et sted, hvor 
du har mulighed for at udvikle dig 
endnu mere indenfor hele projekter-
ingsverdenen, kan du være med til at 
skabe fremtidens byggeri med præfab-
rikeret modulbyggeri hos os. 

Vi har en klar og konkret vision om en 
bæredygtig fremtid, hvor vi sammen 
med vores kunder og samarbejdspart-
nere udvikler innovative løsninger og 
udforsker de nyeste teknologier og 
materialer. 

Sammen med fem andre kollegaer får 
du en dagligdag på vores tegnestue 
i et helt nyt kontormiljø, så trives du 
med en arbejdsdag, hvor vi har mange 
”bolde” i luften, kan det være netop 
dig, vi står og mangler!

Rekrutteringsansvarlig:
CEO – Claus Løgager 
cl@focusmoduler.dk 
Mobil: +45 29 32 90 99
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 Har vi fanget din interesse? 

I dit daglige arbejde vil du: 
• Foretage projektering af større byggeprojekter i samarbejde med dine kollegaer
• Udarbejde myndighedsandragende tegninger og beskrivelser
• Udarbejde produktionstegninger og beskrivelser
• Deltage i udvikling og nye tiltag for optimeringer internt 
• Udarbejde og ajourføre kontrolrapport indenfor statik og brand
• Indsamle dokumentation til sluterklæring, ibrugtagningstilladelser, etc. 
• Kvalitetssikre i vores egenproduktion i KS-app
• Sørge for, vi opretholder en høj kvalitet.

 Hvad forventer vi af dig?

• Du har erfaring fra lignende stilling som projekterende bygningskonstruktør, og 
  gerne med erfaring indenfor træbyggeri og eller modulbyggeri. Har du en baggrund 
  som tømrer eller anden håndværksmæssig baggrund, vil det være et plus 
• Solide egenskaber indenfor CAD-programmer herunder Revit Architecture 
• Solide IT-færdigheder, kan begå dig i Office-pakken og kvalitetssikringsprogrammer 
• Materialekendskab og gode kompetencer indenfor trækonstruktioner
• Kendskab til bygningsreglement, projekter med certificeret statiker og brandråd-
  givere, herunder kontrol og dokumentation
• Evnen til at få ting til at ske
• Gode samarbejdsevner og et godt humør – du er positivt indstillet overfor kunder, 
  kollegaer og samarbejdspartnere
• Lysten til at arbejde med en industriel byggeproces, hvor du har mulighed for at 
  følge projekterne fra start til slut gennem alle faser
• Engagement, kvalitetsbevidsthed og gennemslagskraft.

 FOCUS Moduler A/S tilbyder dig:

En udfordrende stilling, hvor tingene oftest går rigtig stærkt, og hvor du vil få ansvar 
for egne projekter fra start til slut - og derved også kan udvikle dig selv personligt med 
mange tværfaglige aspekter. Du bliver en del af et dynamisk team, som gerne går langt for 
at få tingene til at lykkes. 

Vi er en lille organisation med  en flad struktur og en meget uformel omgangstone, hvor 
du altid kan være sikker på, at alle interesserer sig for hinanden i et socialt stærkt fælless-
kab. 

Løn og personalegoder forhandles individuelt efter kvalifikationer på et attraktivt niveau.  

Mulighed for løbende efteruddannelse i relevante retninger.  

Opstart i henhold til nærmere aftale, gerne snarest muligt. 


