
KONSTRUKTIONSINGENIØR
Har du styr på fundamenterne? Har du erfaring inden for projektering og tilsyn af bærende konstruktioner, 
og er du hjemmevant i Revit? Har du lyst til en alsidig arbejdsdag med faglige udfordringer og spændende 
projekter? Så er du muligvis den rette til vores afdeling i Hjørring.

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
• Gennemgående fagingeniør indenfor de bærende konstruktioner, hvor du følger projektet fra den   

indledende skitsering over projektering til udførelse og tilsyn
• Projektering af bærende konstruktioner i FEM-baserede beregningsprogrammer 
• Deltager i møder med bygherre, arkitekter og entreprenører
• Fagtilsyn og projektopfølgning 

Afhængig af interesser og erfaring kan dette suppleres med:
• Bygherrerådgivning
• Projektledelse
• Akustiske og lydtekniske beregninger
 
OM DIG
Vi forestiller os, at du er uddannet Konstruktionsingeniør med minimum 5 års praktisk projekteringserfaring 
inden for bærende konstruktioner. 
Derudover lægger vi vægt på følgende:
• Kendskab til og kan arbejde med Revit
• Kvalitetsbevidst og har blik for detaljerne
• Kan arbejde både selvstændigt og i vores teams på tværs af faggrænser
• God til at kommunikere med både interne og eksterne samarbejdsrelationer
• Evne til at bevare overblikket i travle perioder
• En udadvendt og god kollega – og som gerne samtidig har et godt humør

VI TILBYDER
• Spændende og alsidige projekter, store og små
• Inspirerende og uformelt tværfagligt arbejdsmiljø
• Gode muligheder for personlig og faglig videreudvikling
• Stor indflydelse på eget arbejde
• Mulighed for sparring med gode og fagligt dygtige kollegaer
• Initiativrig personaleforening med spændende arrangementer

TILTRÆDELSE
Hurtigst muligt, men vi venter gerne på personen med de rigtige kvalifikationer. 

OM BRIX & KAMP A/S
Brix & Kamp A/S er en af Danmarks ældste rådgivende ingeniørvirksomheder. Vi er dybt forankret i den 
nordjyske muld med kontorer i Hjørring, Aalborg og Frederikshavn, men arbejder i hele Danmark. Vores 
kompetente medarbejdere arbejder med alt fra energimærker af enfamiliehuse til supersygehusene i 
Aalborg, Gødstrup og Odense. Lige nu er vi i gang med flere spændende projekter bl.a. hospitalsbyggeri, 
større boligkomplekser og opgaver for Forsvaret. 

ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt Søren Jepsen på tlf.: 2161 3057.
Ansøgning og CV sendes til hr@brixkamp.dk senest 24/4 2020 - Mærk emnefeltet: ”Konstruktionsingeniør.” 
Ansøgninger vil blive behandlet løbende.
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