
Vand og Teknik A/S 

søger 

Bygningskonstruktør/-ingeniør 
 

Trives du med samarbejde i teams og har du en lyst til at være en del af en uformel og fleksibel organisation med god 

mulighed for at udfordre og udvikle dine personlige og faglige kompetencer?  

Vil du være med til at designe og projektere fremtidens vandværker, energi- og byggeprojekter med fokus på stærke 

løsninger som bidrager til den grønne omstilling - er du teknisk velfunderet og har praktisk forståelse?  

Vi vokser fortsat, og mangler en engageret og faglig dygtig bygningskonstruktør/-ingeniør til vores bygningsafdeling. 

Du vil blive involveret i vores projektgrupper hvor du samarbejder med bygherrer, rådgivere og leverandører og internt 

arbejde sammen med afdelingerne maskin/proces samt el/styring - mod det fælles mål at modne, udvikle og 

gennemføre spændende projekter på tværs af Danmark. 

Projekterne er varierede, og der er både større som løber over længere tid og mindre kortvarige. Efter noget tid i 

stillingen og den nødvendige erfaring med virksomhedens produkter og processer er på plads, kan der blive mulighed 

for at træde ind i rollen som projektleder. 

Arbejdet vil primært bestå af: 

• Projektering i Revit 

• Udarbejdelse af materialer til brug for udbud 

• Byggesagsstyring 

• Udarbejde projektbeskrivelser og dokumentation   

• Styring af projektopgaver indenfor byggeri og konstruktion 

• Support og opfølgning i eget hus og ved kunder på egne projekter 

• Du kommer til at arbejde primært på kontoret men har naturligt også opgaver byggepladserne  

 

Vi forventer: 

• Den ideelle kandidat har en uddannelse bygningskonstruktør/-ingeniør, en håndværksmæssig baggrund 

indenfor byggeri som f.eks. tømrer  

• Erfaring med bygningsprojektering i Revit, Autodesk programpakken samt Office 

• Gode evner til at formulere dig på skrift på dansk  

• Erfaring med at køre sager som tilsyn/byggemøder 

• Du arbejder struktureret og kan planlægge fremadrettet 

• Du har et positivt mindset, gode samarbejdsevner og har en naturlig faglig stolthed omkring dit arbejde. 

 

Vi kan tilbyde spændende opgaver, en del af et engageret team, gode arbejdsvilkår og løn efter kvalifikationer.  

 

Har du spørgsmål til stillingen så kontakt driftschef Bjarke Busk Pedersen på 24608863  

 

Kunne dette job være interessant for dig, så send en ansøgning med CV til bbp@vandogteknik.dk 

Vi afholder samtaler løbende og tiltrædelse er hurtigst muligt. 
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