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ERFAREN BYGNINGSKONSTRUKTØR TIL PROJEKTERING

Har du lyst til at være med til at gøre Danmark smukkere, skønnere og grønnere? Har du lyst til at 
arbejde tæt sammen med fagligt stærke kollegaer på en af Fyns største tegnestuer, med Svendborgs 
bedste udsigt? 

Så kan vi tilbyde dig en spændende stilling, hvor du skal stå for projektering og løsninger i forbindelse med større og mindre byggeprojekter 
inden for nybyggeri, ombygning og renovering. IKT, kvalitetssikring, samt udarbejdelse af beskrivelser er en naturlig del af hverdagen, og der 
kan også være lejlighedsvise tilsyn med byggepladserne. 

Om dig
• Du er uddannet bygningskonstruktør og har tillige en håndværksmæssig uddannelse bag dig
• Du har min. 5 års relevant erfaring fra rådgiver- og/eller entreprenørvirksomhed
• Du har erfaring som projekterende
• Du har gode kommunikationsevner og behersker flydende dansk i skrift og tale
• Du har god økonomisk forståelse i forhold til budgetlægning og projektering
• Office-pakken er din hjemmebane, og it-kendskabet er generelt på et højt niveau
• Du tegner ubesværet i Revit og forstår at tegne bygbare projekter

Vi tilbyder
Et selvstændigt job med ansvar og indflydelse, hvor du bliver en del af et tværfagligt team af dygtige og engagerede kolleger til faglig 
sparring. En særdeles spændende og udviklende stilling, hvor du får mulighed for at blive udfordret på dine byggetekniske kompetencer. 
Efteruddannelse er en naturlig del af jobbet. 
Vi vægter desuden et godt kollegialt sammenhold gennem fælles faglige og sociale arrangementer. 
Vi har kontor både i Odense og Svendborg.

Ansøgningsfrist
Skriftlig ansøgning, bilagt relevante oplysninger, sendes til job@cw-arkitekter.dk hurtigst muligt. Vi læser løbende ansøgninger og vil kon-
takte relevante ansøgere med henblik på en samtale. Når stillingen er besat, fjernes annoncen fra vores hjemmeside.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte Ulla Eriksen på mobil 24 61 37 50 
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