
 
 

Konstruktionsingeniør søges til vores kontor i Aalborg 
 
Er du stolt af din faglighed og brænder du for selv at tage det faglige ansvar? 

 

Vil du være med til at skabe konstruktions-tekniske løsninger inden for byggeri, hvor du har det faglige ansvar 

og påvirker vejen til målet? Hos Harde Larsen Rådgivende Ingeniører A/S bliver du som konstruktions-ingeniør, 

en af firmaets nøglepersoner og fagansvarlig på projekter, hvor du har ansvaret. Du har det konstruktions-

faglige ansvar på projekterne, hvor du i samarbejde med kunden, samarbejdspartnere og kollegaer skaber 

løsninger, der indfrier kundens behov. Harde Larsen A/S opridser rammerne, men du vil i høj grad selv støbe din 

videre karrierevej, om du vil specialistvejen, eller om drømmen er at supplere din konstruktions-faglige 

ekspertise med projektledelse og/eller byggeledelse. 

 

Er du allerede certificeret er det en fordel ellers vil vi gerne hjælpe dig med at blive det hvis du ønsker dette. 
 

Kort fortalt indebærer jobbet muligheden for en stærk fagposition med selvstændighed og ansvarstagen bakket 

op af meget erfarne kræfter i branchen. 
 

 

Du er en succes hos Harde Larsen A/S, hvis du gør følgende: 
 

• Tager ansvaret for konstruktions-området i de projekter, hvor du har styringen 

• Udnytter din energi og faglighed til at sikre et højt kvalitetsniveau på konstruktionsprojekterne 

• Varetager rådgivning og konstruktions-projektering med bl.a. Revit/AutoCad samt fagtilsyn 

• Du sætter dig i kundens sted og kan omsætte behov til funktionelle løsninger, som indfrier kundens 

forventninger 

• Formår at kommunikere og præsentere dine løsningsforslag på alle niveauer 

• Du er med i byggeprocessen fra start til slut og samarbejder med bygherrer, kollegaer, arkitekter og 

entreprenører 

• Du leder succesfuldt projekter, hvor kvalitetsstyring, tidsstyring og økonomiske rammer overholdes 

• Du holder dig opdateret på den nyeste viden, samt tilfører dine kollegaer ny viden og idéer 
 

 
Med stor indflydelse på din fremadrettede udvikling hos Harde Larsen A/S forventer vi, at: 

 

• Du er uddannet som civil-, teknikum-, diplom- eller akademiingeniør, gerne med erfaring fra rådgiver 

• Du brænder for at skabe konstruktions-tekniske løsninger og udføre statiske beregninger efter eurocodes 

• Du vil bidrage med faglig sparring til teamet og glædes over andres udvikling 

• Du motiveres af at tage ansvar og vil gå i front på konstruktions-området 
 

 
Fremtid hos Harde Larsen A/S 

 

Projekter så som hospitalsbyggeri, boligbyggeri, institutions- og kulturbyggeri samt erhvervsbyggeri m.m. vil 

udfordre din faglighed og løfte dig til et højere niveau. Som nøglerolle på konstruktions-området har du en 

afgørende rolle for projekternes udførelse og kan sætte dit eget præg på resultaterne. Du sætter selv dagsordenen 

for slagets gang, hvor tillid giver frihed til at handle selvstændigt og føre projekterne sikkert i hus. 

 
 

Er du blevet nysgerrig på at høre mere? 
 

Du kan kontakte Søren Harde Larsen på telefon 40 16 65 69 for at høre mere om denne karrieremulighed. Ellers send 

din ansøgning snarest via mail på  shl@hardelarsen.dk. Vi inviterer løbende kandidater til samtale. Du bedes derfor 

indsende din ansøgning snarest muligt. Vi glæder os til at høre fra dig! 

Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt. 
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