
 

 

 

 

Vi søger en ingeniør med speciale og interesse i konstruktion 

 
Hos Byggeri & Teknik I/S har vi forrygende travlt på alle arbejdsområder. En af vore kollegaer har desværre 

søgt nye udfordringer, og derfor har vi behov for en ny konstruktionsingeniør til vores team. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Er du certificeret rådgiver på statik efter BR18, eller ønsker du at blive det på sigt, så er her muligheden for 

at få en nøglerolle med både statiske beregninger, certificeringsopgaver og byggepladsopgaver.   

 

Om afdelingen og jobbet  

En konstruktionsingeniør hos os, vil blive en del af et fagligt stærkt team med andre ingeniører, arkitekter, 

bygningskonstruktører, landbrugsfaglige og tekniske personer, samt administrativ og 

markedsføringsmæssig backup. Du vil indgå i en flad organisation, hvor alle hjælper hinanden, og hvor man 

tager hands-on ansvar for egne opgaver.  

 

Du arbejder ud fra kontoret i Herning, og ca. 50 % af tiden går med beregningsopgaver på vores projekter. 

Altså skal du have flair for og lyst til, at optimere byggeriernes statik, og samtidig sikrer de holder og er 

bygbare.  

 

Certificeret konstruktionsingeniør. 

I Byggeri & Teknik har vi besluttet, at vi i fremtiden vil kunne tilbyde certificeringsopgaver, som rådgivere på 

både brand og statik i henhold til BR18. Derfor søges nu en bygningsingeniør, som enten er certificeret eller 

kunne tænke sig at blive det på sigt.  

Jobbet vil, (kan på sigt, hvis du endnu ikke er certificeret) indeholde ansvaret for certificeringsopgaver på 

kontoret, bygningsstatikken i vore sager i samarbejde med teamet, samt byggepladsrelaterede opgaver ”i 
marken”, hvis du har interesse i den udfarende del.  

 

Opgaverne vil primært være i Danmark, men hvis du ønsker det, er der også mulighed for opgaver i 

udlandet med en mindre mængde rejseaktivitet. En stor del af din tid, kommer du til at arbejde med 

kundeopgaver på byggeprojekter, hvor du skal give sparring intern og udføre problemløsning i forskellige 

byggesager.  

 

Byggeri & Teknik løser byggeprojekter både indenfor landbruget, såsom stalde, foderlader, maskinhuse og 

stuehuse, men også udenfor landbruget for eksempel boliger, lager og industrihaller og mindre 

fabriksbygninger. På nogle opgaver vil du være med hele vejen, og på andre skal du hjælpe med aktuelle 

udfordringer på byggepladsen mellem bygherre og entreprenør eller håndværker for eksempel ved 

afleveringsforretninger. 

 

Der vil være mulighed for at tilpasse jobbet efter den rette kandidat, og der vil således kunne aftales 

nærmere i henhold til kompetencer og ønsker.   

 

Din personlige profil er følgende  

• Du har den nødvendige og relevante uddannelse, gerne som konstruktionsingeniør, så du opfylder 

kravene til at kunne blive certificeret rådgiver, hvis du ikke allerede er det.  

• Du har desuden minimum 3-5 års faglig erfaring med relevant arbejde indenfor byggeriet med 

statiske beregninger og for eksempel med byggepladsledelse. 

• Du søger en faglig fornuftig løsning af opgaverne 



• Du er systematisk og struktureret.  

• Du arbejder godt i teams og kan have mange bolde i luften.  

• Du er positiv, omstillingsparat og har lyst til at udfordre dig selv fagligt og personligt 

• Du er selvkørende og kan med sikker hånd finde de nødvendige faglige løsninger, som sikrer 

fremdrift i opgaverne 

• Du er proaktiv, robust og med god gennemslagskraft, så du tager ansvar og formår at skabe og 

fastholde relationer 

• Du kan se dig selv på den længere bane som medarbejder hos Byggeri & Teknik  

 

Du tilbydes  

• En arbejdsplads med plads til forskelligheder, og hvor vi alle trækker på samme hammel og 

udnytter hinandens stærke sider og understøtter de knapt så stærke sider 

• For den rette er der gode udviklingsmuligheder og stor indflydelse på eget job. 

• 17 engagerede og kompetente kolleger, med en fri, uformel og venskabelig tone.  

• En arbejdsplads med frihed til ansvar, med mulighed for dage med hjemmearbejde og fleksible 

arbejdstider 

• Der tilbydes gode løn- og ansættelsesvilkår, der modsvarer stillingens krav, herunder også gode 

pensions- og forsikringsordninger samt kantine, frugtordning, massageaftale, træningsfaciliteter. 

Vi har både arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører i samme hus, og leverer byggerådgivning til 

mange forskellige bygherrer og samarbejdspartnere, men hovedvægten er på landbrugsbyggerier i Jylland 

og på Fyn. Byggeri og Teknik I/S har også en intern afdeling, ”Tegnestuen Birk”, hvor 2 arkitekter pt. 
arbejder med privat boligbyggeri. Afdelingen er relativ nystartet, men er i vækst, og der vil komme 

brandopgaver derfra. 

 

Vores kontor ligger i et stort kontorfælleskab med bla. rådgivningsvirksomheden SAGRO og Geopartner i 

Birk, Herning. Vi arbejder med kunder i hele Danmark, men vores kerneområde er Jylland og i særdeleshed 

Midt- og Vestjylland, hvorfor en vis tilknytning hertil vil være en fordel. 

 

Send din ansøgning og CV hurtigst muligt, da vi håber på en tiltrædelse allerede den 1-5-2021. 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte direktør Flemming Hedegaard 20252865 

eller fh@byggeri-teknik.dk  

 
Hvem er vi? 

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi uvildig og professionel rådgivning indenfor byggeri og teknik. Vores 

opgaver og ydelser henvender sig primært til landbrugserhvervet, men er også målrettet mod andre kunder 

som ikke har med den egentlige landbrugsproduktion at gøre, idet vi også rådgiver inden for lettere 

industri- og boligbyggeri, samt hjælp til skadesopgørelse, for bare at nævne nogle områder. 

Vi er en virksomhed, som er ejet af 4 ejere og deres medlemmer. Det er Lemvig Landboforening, Vestjysk 

Landboforening, Djursland Landboforening og SAGRO, som også består at en række landbo- og 

husmandsforeninger. 

Virksomheden har ansat ingeniører, arkitekter, konstruktører, agronomer, landbrugsteknikere, tekniske 

designere og specialister på teknikområdet. Derfor er vi – sammen med øvrige faglige rådgivere – garant for 

en tværfaglig indgangsvinkel til alle projekter, store som små, så vores kunder til enhver tid får det bedste 

beslutningsgrundlag.  

Se mere på www.byggeri-teknik.dk eller www.tegnestuenbirk.dk  
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