
Har du en baggrund som bygningskonstruktør/teknisk designer? Og vil du 
arbejde i en større entreprenørvirksomhed med egen projekteringsafdeling?

BLIV EN DEL AF SCANDI BYG
Scandi Byg er et datterselskab i MTH Group og derved en del af Danmarks største entreprenørkoncern. Vi har 
mange års erfaring inden for industrielt fremstillet modulbyggeri og er førende på vores felt. Vores bygninger bliver 
produceret på egne fabrikker i Løgstør og leveres stort set færdige til byggepladser i primært Danmark, men også 
til udlandet. Vi har egen tegnestue, der projekterer og udarbejder produktionsgrundlag, og dertil søger vi to nye 
kolleger.

PRODUKTIONSTEGNINGER I 3D
Du bliver en del af en spændende virksomhed med flad struktur, uformel omgangstone og gode kollegaer. Du ud-
arbejder tegninger til vores produktion primært i 3D design i AutoCad MEP. Du fungerer desuden som support for 
projekteringslederen og deltager i udarbejdelsen af dokumentation i forbindelse med aflevering af projekter, herun-
der drift & vedligehold samt kvalitetssikring. Du påtager dig samtidig andre forefaldende tekniske assistentopgaver. 

ERFAREN TEKNISK DESIGNER 
• Du er uddannet Teknisk designer eller bygningskonstruktør
• Du kan arbejde i AutoCad MEP
• Erfaring med REVIT en fordel 

DINE SUCCESKRITERIER I JOBBET
• Fejlfri tegninger tilgår produktionen rettidigt
• Produktionstidsplanen overholdes
• Projekteringstidsplanen følges
• Kvalitetssikring, drift og vedligehold og anden relevant dokumentation afleveres rettidigt 

PERSONLIG PROFIL
Som person er du imødekommende, engageret og fleksibel. Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne 
samtidig med, du arbejder struktureret og effektivt. Du er pålidelig og bevidst om dit ansvar. Endelig er du kvalitets-
bevidst og har en faglig stolthed, som kan ses og mærkes i dit arbejde.

INTERESSERET ?
Send dit CV og din ansøgning til job@scandibyg.dk og mærk ansøgningen ”Projekteringsassistent 2018-05”. 
Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger vurderes løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte tegnestueleder Camilla Lydersen på mail  
cal@scandibyg.dk eller telefon 25508241

Du kan læse mere om Scandi Byg og vores forskellige projekter inden for flerboliger, kontorer, skoler samt  
forskning & sundhed på www.scandibyg.dk

SCANDI BYG SØGER TIL SNARLIG TILTRÆDELSE 2  
PROJEKTERINGSASSISTENTER  
– EN TIL BARSELSVIKARIAT OG EN TIL FASTANSÆT TELSE


