
 

LINJEN ARKITEKTER A/S 
SØGER ERFAREN BYGNINGSKONSTRUKTØR  

 
 
Ved LINJEN søger vi en engageret og ambitiøs konstruktør med solid tegnestueerfaring, der kan styrke tegnestuens projekte-

ringsafdeling.  

 

OM JOBBET: 

Dine primære arbejdsopgaver vil hovedsageligt være typiske konstruktøropgaver som at udarbejde myndighedsprojekt, ud-

budsprojekt samt føre tilsyn og byggeledelse. Stillingen er fast og langsigtet. 

 

Jobbet kræver en god indlevelsesevne til at sætte sig ind i forskellige opgavetyper og tage ansvar gennem hele projektforløbet.  

Projekterne udføres i tæt samarbejde med den projektledende arkitekt og evt. sammen med øvrige ansatte alt efter opgavernes 

størrelse. 

 

Vi tilbyder en fleksibel og god arbejdsplads i trygge rammer, hvor opgaverne vil være alsidige. 

 

Tiltrædelse: hurtigst muligt.  

Arbejdstid: 37 timer/ugen.  

Arbejdssted: Horsens 

Løn og pensionsordning: efter overenskomst og kvalifikationer. 

 

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER: 

▪ Du er uddannet bygningskonstruktør gerne med minimum 3 års tegnestueerfaring.  

▪ Du er fagligt velfunderet og har erfaring med at sidde med ansvaret for egne projekter. 

▪ Du har forståelse for arkitektur og myndighedskrav, og du formår at følge kreative ideer op med 

gode tekniske løsninger. 

▪ Du er struktureret og god til at tilrettelægge din arbejdsdag ift. deadlines og aftaler.  

▪ Du er målrettet, fleksibel og vedholdende og kan følge opgaverne til dørs, selvom det går stærkt. 

▪ Du har projekteringserfaring i Autodesk Revit. 

▪ Du er samarbejdsorienteret og har lyst til at deltage i og bidrage positivt til tegnestuens faglige udvikling.  

▪ Du har erfaring med tilsyn og byggeledelse. 

▪ Du behersker det danske sprog i såvel skrift som tale. 

 

OM OS: 

LINJEN arkitekter er en veletableret tegnestue, der gennem mere end 40 år har løst mange forskelligartede og interessante pro-

jekter inden for bl.a. boliger, erhverv, uddannelse, daginstitutioner, kulturinstitutioner, kirker og historiske/fredede bygninger.  

 

Vi er en velfungerende og dynamisk tegnestue med en uformel og fleksibel virksomhedskultur.  

Vi ønsker at drive tegnestue i et kreativt arbejdsmiljø, hvor der er plads og mulighed for, at den enkelte medarbejder kan udfolde 

sit potentiale og målrette arbejdsopgaverne i dialog med den enkelte medarbejder. 

 

Vi udfører rådgiverydelser i alle faser af byggeriet, og værner om at yde høj, faglig kvalitet igennem vores projekter og dialog 

med bygherre. 

 

Tegnestuen udgør ca. 12 engagerede medarbejdere bestående af både arkitekter, konstruktører og administration. 

Vi har fokus på hele tiden at dygtiggøre os og hjælpe hinanden. 

 

Vil du gerne vide mere om tegnestuen, kan du finde oplysninger herom på www.linjen.dk 

 

ANSØGNING: 

Send din ansøgning, CV og relevante referencer til Carsten Kronborg Hald Olesen: cho@linjen.dk.  

Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt.  

 

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, så kontakt venligst Carsten Kronborg Hald Olesen på mail: cho@linjen.dk eller på 

telefon 25 78 20 44. 
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