
  
 
 
 

 
 

 
 

Konstruktør med erfaring i Revit søges 

 
 
Til løsning af mange spændende opgaver inden for området byggeri, søger vi til snarlig tiltrædelse en 
velkvalificeret konstruktør, der har lyst at blive en del af en dynamisk og moderne virksomhed med en 
kompetent medarbejdergruppe med en seriøs tilgang til opgaverne. 
 
Dine opgaver 
Hovedopgaverne vil være projektering og modellering med Revit i samarbejde med henholdsvis kon-
struktions- og installationsafdelingen. For den rette person vil der også kunne indgå andre opgaver 
som for eksempel projektledelse, projekteringsledelse, fagtilsyn m.v. 
 
Du kommer til at indgå i et dynamisk og kvalitetsbevidst team med et godt arbejdsmiljø, gode arbejds-
forhold og kompetente positive kolleger, hvor du får selvstændigt ansvar for dine opgaver med mulig-
hed for god personlig og faglig udvikling. 
 
Dine kompetencer 
Vi lægger vægt på at du er uddannet bygningskonstruktør, gerne med erfaring fra projektering og Re-
vit. 
Du trives med at arbejde i et dynamisk uformelt miljø og i et team, hvor dialogen er uhøjtidelig og en 
god virksomhedskultur vægtes højt. 
Du har 1-3 års erfaring med tilsvarende opgaver og du er kvalitetsbevidst. 
Du har en positiv indstilling og bidrager til, samt værdsætter sparing med dine kolleger. 
Du er detaljeorienteret og har en god faglig troværdighed. 
 
Om Harde Larsen 
Harde Larsen A/S er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma med kontor i Aalborg, som løser opga-
ver for vores kunder i Danmark inden for alle kategorier af byggeri – herunder hospitaler, plejecen-
tre, ældreboliger, boligbyggeri, administrationsbygninger, industribygninger, institutioner, undervis-
ningsbyggeri, storkøkkener og laboratorier. 
 
Vi er en moderne virksomhed med en flad organisation og fokus på projektledelse, kreativitet og høj 
kvalitet i vores ydelser. Det sikrer vi med veludannede og engagerede medarbejdere. Se mere herom 
Harde Larsen på www.hardelarsen.dk  
 
Ansøgning og kontakt 
Din ansøgning bedes sendt til shl@hardelarsen.dk snarest. 
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Søren Harde Larsen på mail: 
shl@hardelarsen.dk eller på telefon +45 40 16 65 69. 
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