
Har du en baggrund som VVS-installatør AK, VVS-ingeniør eller anden erfaring med projek-
tering af VVS- og ventilationsinstallationer? Og vil du arbejde i en større entreprenørvirk-
somhed med egen projekteringsafdeling?  

BLIV EN DEL AF SCANDI BYG
Scandi Byg er datterselskab i én af Danmarks største entreprenørkoncerner, MTH GROUP. Vi har mere end 40 års 
erfaring inden for industrielt fremstillet modulbyggeri og er førende på vores felt. Vores bygninger bliver produce-
ret på egne fabrikker i Løgstør og leveres stort set færdige til byggepladser i primært Danmark, men også uden for 
landets grænser. Vi har bl.a. egen tegnestue, der projekterer og udarbejder produktionsgrundlag og en teknisk afde-
ling, som varetager projektering af al el og VVS, og dertil søger vi en VVS-projekteringsleder.  

PROJEKTERINGSOPGAVER OG GODE UDVIKLINGSMULIGHEDER
Du bliver en del af en spændende virksomhed med flad struktur, uformel omgangstone og gode kollegaer, hvor vi 
vægter samarbejde og sparring højt. 

Dine primære opgaver vil være projektering af VVS-installationer i såvel bolig- som erhvervsbyggeri, herunder også 
ventilation i boliger samt koordinering af underentreprenører i forbindelse med større ventilationsopgaver. Udar-
bejdelse af produktions- og installationstegninger, både 2D- og 3D-tegninger i AutoCad MEP. Udarbejdelse af doku-
mentation til kvalitetssikring samt drift & vedligehold vil også være blandt dine opgaver.

Alt afhængig af dine kvalifikationer og erfaringer vil du have mulighed for at indgå på lige fod med vores øvrige 
erfarne VVS-installatører, og du vil blive klædt på til med tiden at overtage ansvaret for økonomi og indkøb i egne 
projekter, ligesom du vil få tilsynsopgaver i forhold til produktion og byggeplads. 

FAGLIGE KOMPETENCER
• Din faglige viden, engagement og synlighed er afgørende for succes

• Du har en håndværksmæssig baggrund, og gerne 4-6 års erfaring i VVS-branchen - suppleret med en teknisk 
uddannelse som VVS-installatør AK, VVS-tekniker, ingeniør eller lignende

• Du er rutineret PC-bruger, herunder godt kendskab til Microsoft-produkter som Excel, Word og Outlook samt 
AutoCad MEP. Og har du kendskab til brugen af Revit og Navision vil det være en fordel

• Du har interesse for modulbyggeri

STRUKTURERET HOLDSPILLER
Som person er du imødekommende, engageret og fleksibel. Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne, 
samtidig med du kan indgå i et team og er interesseret i at lære. 
Du arbejder struktureret og effektivt, og du forstår vigtigheden af at overholde deadlines, da det har afgørende be-
tydning for vores industrielle produktion. Endelig er du kvalitetsbevidst og har en faglig stolthed, som kan ses og 
mærkes i dit arbejde. 

INTERESSERET ?
Send dit CV og din ansøgning hurtigst muligt til job@scandibyg.dk.
Mærk ansøgningen ”vvs-projekteringsleder”. 
Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger vurderes løbende. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte: 
Afdelingsleder-VVS Rune Meier Sørensen: 2522 5559

AMBITIØS VVS-PROJEKTERINGSLEDER SØGES


