
Konstruktionsingeniør/projektleder til 
afdelingen for specialkonstruktioner 

Med reference til afdelingschefen i afdelingen for specialkonstruktioner bliver du en vigtig brik hvor de større og mere komplekse sager 
gennemføres. I afdelingen er der en aldersmæssig bred spredning og et meget højt fagligt niveau. Sammen med dine andre ingeniørkol-
legaer, bliver du en del af nogle af Nordens mest spændende byggeprojekter. DS Stålkonstruktions organisation er flad og præget af en 
uformel tone, med fokus på effektivitet, resultater, trivsel og fælles målsætninger. 

I jobbet skal du håndtere en bred vifte af discipliner og du vil som regel følge projekterne helt fra tilbud til aflevering. Projekterne kan 
være placeret i hele Norden og du må ca. påregne en rejsedag om ugen.

Jobbet er meget varieret og projekterne i entrepriseafdelingen indeholder typisk følgende discipliner:
• projektgranskning, opmåling og prisfastsættelse af projekter
• styring af detailprojektering, herunder statik og udarbejdelse af arbejdstegninger samt kvalitetssikring heraf
• udarbejdelse af kvalitetssikringsmateriale i samarbejde med kvalitetsafdelingen
• kontakt til bl.a. kunder, underleverandører, rådgivende ingeniører og arkitekter
• udarbejdelse af planer for montage
• løbende tilsyn på byggepladser samt bygge- og montagemøder
• økonomistyring
• afleverings-, 1-års- og 5-årsgennemgang

Du er nyuddannet bygningsingeniør med fokus på bærende konstruktioner inklusiv en rigtig god forståelse for købmandskab.  
Vi forventer at du:
• er engageret, ikke konfliktsky, innovativ og tør bidrage med input
• arbejder grundigt og struktureret med en løsningsorienteret tilgang
• er positiv, udadvendt og vedholdende
• har evner inden for statik og dimensionering af stålkonstruktioner
• er i gang med en kandidat i byggeledelse og har uddannelse indenfor branchen
• har kendskab til Tekla, Revit eller andet 3D tegneprogram (er en fordel)
• kan læse og tale dansk

Personligt er du positiv, løsningsorienteret, robust, struktureret og en god forhandler med gode kommunikationsevner. Du taler og skri-
ver dansk, engelsk og kan begå dig på skandinavisk. 

Du tilbydes en udfordrende fast stilling med variation og ansvar. Spændende projekter med mulighed for faglig udvikling – både hos dig 
og i teamet. Gagepakken er på et attraktivt niveau og afspejler dine kompetencer og stillingens krav.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Vi gennemgår ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.

DS Stålkonstruktion A/S, med hovedsæde i Hobro, er Nordens største stålproducent. Firmaet er markedsledende inden for bærende stålkon-
struktioner til moderne byggeri til industri, landbrug, indkøbscentre mv. Dygtige medarbejdere og branchens bedste projektorganisation har 
sikret virksomheden sin stærke markedsposition i Danmark, det øvrige Skandinavien og Tyskland. 

Henover de senere år har DS Stålkonstruktion opkøbt flere konkurrenter og har nu en årlig produktion på mere end 30.000 tons stål, et produk-
tionsareal på mere end 35.000 m2 og et topmoderne produktionsapparat.

Med sine datterselskaber i Tyskland og Norge er firmaet en del af DS Gruppen – en af Nordeuropas førende industrikoncerner inden for udvik-
ling, produktion og salg af løsninger i stål og beton til byggeri og industri.

For en kandidat med ambitioner og lyst til udvikling og ansvar, er der masser 
af muligheder her. Finder du arbejdsglæde ved at få indflydelse, interessante 
og afvekslende arbejdsopgaver i en virksomhed med styr på tingene og hjælp-
somme kollegaer, bør du læse videre

DS Stålkonstruktion søger: Dato: 27.04.21

Sådan søger du jobbet...

Send ansøgning til: sss@ds-staal.dk
Yderligere oplysninger: Afdelingschef Simon Stensøe Sterndorff
Telefon: +45 60 29 45 44

Læs mere om DS Stålkonstruktion på vores hjemmeside.

Samsøvej · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 27 27

www.ds-staal.dk

...en del af DS Gruppen

5 gode grunde til at 
arbejde hos os
1. Du får det ansvar, du vil tage
2. Du får udviklingsmuligheder fra dag ét
3. Du får masser af faglige udfordringer
4. Du får tæt samarbejde samlet under ét tag
5. Du omsætter teori til praksis dagligt


