
 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruktionsingeniør 

Vi søger en dygtig konstruktionsingeniør til vores kontor i Nivå. 

Har du nogle års erfaring som rådgivende ingeniør og vil du være en del af et inspirerende arbejdsmiljø, så er jobbet hos Klaus Nielsen 

AS måske noget for dig. 

Vi har en masse spændende projekter under opsejling, som spænder over alt fra renovering og ombygning til nybyggeri indenfor både 

den private og offentlige sektor. Derfor søger vi en erfaren og fagligt stærk konstruktionsingeniør til vores kontor, der ligger i et 

naturskønt område tæt på Øresund og Strandvejen. 

Du kommer til at indgå i et team med dygtige kolleger, et godt arbejdsklima og gode muligheder for professionel sparring. Din primære 

rolle vil være projektansvarlig, hvor du vil varetage det faglige ansvar og sikre en god kvalitet i tæt samarbejde med projektlederen. 

Som rådgiver trives du naturligvis også med den tætte kontakt til kunder og samarbejdspartnere, ligesom du skal kunne begå dig på 

en byggeplads i åben og direkte dialog med håndværkere. 

Om dig 

• Konstruktionsingeniør med 3-6 års relevant erfaring 

• Fagligt velfunderet med gode samarbejdsevner 

• Arbejder struktureret med et godt overblik – også i pressede situationer 

• Gode kommunikative og skriftlige egenskaber 

• Positiv tilgang til- og mod på faglige udfordringer 

• Engageret, fleksibel og ansvarsbevidst 
 

Jobbet 

• Projektansvarlig – på større og mindre projekter 

• Projektering af beton-, stål- og trækonstruktioner 

• Udarbejdelse af teknisk dokumentation, beskrivelser, rapporter og udbudsmateriale 

• Føre tilsyn, igangsætte dine projekter og følge dem godt til dørs 

• Aktivt bidrage til den faglige udvikling og vidensdeling 
 

Vi tilbyder 

• Et fuldtidsjob i en velfungerende virksomhed 

• Mange spændende og udfordrende projekter 

• Et stærkt fagligt netværk med engagerede og kompetente kolleger 

• En kultur, hvor trivsel, samarbejde og arbejdsforhold prioriteres højt 

• Flad ledelsesstruktur med kort vej til beslutninger og indflydelse 

• En rar og uformel tone på kontoret 

• Attraktive medarbejderforhold med bl.a. flekstid, frokostordning, sundhedsforsikring og pensionsordning 

• Mulighed for på sigt at indgå i lederteamet 

• God løn efter kvalifikationer 

 

Læs mere om os på knas.dk og kunne du tænke dig at blive en del af teamet, så send en ansøgning med cv til fh@knas.dk mærket 

”konstruktionsingeniør”. Bemærk venligst, at der indkaldes løbende og vi ansætter, når den rette kandidat er fundet. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

https://www.knas.dk/
mailto:fh@knas.dk

