
I Scandi Byg har vi en vision om at sætte standarden for fremtidens byggeri gennem en innovativ og bæredygtig byggeproces.

Det stiller krav til os alle i koncernen. Der skal være fuldt fokus på detaljerne, der skal arbejdes struktureret og med 
en systematik, der sikrer, vi kan leve op til visionen. Vi er i en rivende udvikling og vores speciale er fremstilling af 
svanemærkede moduler, der samles og monteres på byggepladsen. Vi bygger både som underentreprenør, hoveden-
treprenør og totalentreprenør. 

Vi søger en projekteringsleder, der er vant til at have ansvar for projekter. Du vil hovedsageligt komme til at beskæf-
tige dig med projektering i Autocad-Architecture og Revit. Du skal sikre, at projektlederens tidsplan følges ved at 
koordinere og udføre alle projekteringsaktiviteter, herunder detailprojektering, udarbejdelse af produktionstegnin-
ger og montagetegninger samt anden relevant sagsdokumentation. Kvalitetssikring vil ligeledes være en vigtig del af 
dit arbejde. 

SUCCESKRITERIER I JOBBE T
• Er omhyggelig og grundig med dit arbejde
• Sikre at projektet gennemføres som planlagt, hvad angår projekteringen og projekttidsplanen
• Koordinere/udføre tegninger og beskrivelser til brug ifm. ansøgning om byggeandragende, indhentning af 

tilbud til underentrepriser og montagearbejder
• Koordinere/udføre internt produktionsgrundlag, herunder til råhus, el, VVS og ventilation mv.
• Koordinere/udføre som udført-tegninger samt D&V
• Sikre at kvalitetssikringen følges og overholdes gennem hele projektet
• Sikre at produktionsenhederne rettidigt har modtaget tegninger, KS og andet relevant materiale
• Være projektlederens primære kontakt på projektet internt

DINE KOMPE TENCER
• Har en grundig byggeteknisk viden samt erfaring med projekteringsledelse af større byggeopgaver
• Uddannelsesmæssig baggrund som bygningskonstruktør eller bygningsingeniør
• Har grundig, detaljeret viden om gældende bygningsreglement, herunder brand-, lyd-, energi- og miljøkrav, samt 

grundig indsigt i byggejuridiske forhold
• Bruger i Autocad-Architecture 3D samt kendskab til nyeste IKT-krav. 
• Gode samarbejdsevner og stort engagement

SC ANDI BYG TIL BYDER
• Løn efter kvalifikationer samt pensions- og forsikringsordning
• Fast arbejdsplads i Løgstør – kun 40 min. kørsel fra Aalborg 
• En stilling med personlige udfordringer og gode udviklingsmuligheder
• Du bliver en del af en spændende virksomhed med flad struktur og super gode kollegaer, hvor vi vægter samar-

bejde og sparring højt

INTERESSERE T ? 
Send dit CV og ansøgning hurtigst muligt til job@scandibyg.dk. Mærk ansøgningen ” Projekteringsleder 2019-10”. 
Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger vurderes løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Tegnestueleder Camilla Lydersen på  
tlf. 2550 8241 eller HR-chef Helle Vinther på tlf. 4060 1096.

BL IV EN DEL AF SC ANDI BYG
Scandi Byg er et datterselskab i en af Danmarks største entreprenørkoncerner, MT Højgaard Holding. Vi er Dan-
marks største inden for industrialiseret modulbyggeri, og vores byggerier bliver produceret på egne fabrikker i 
Løgstør og opført på byggepladser primært i Danmark, men også i udlandet. Vi er absolut førende inden for bære-
dygtigt byggeri og har som en af Danmarks eneste byggerivirksomheder grundlicens til svanemærkede byggerier.
Du kan læse mere om Scandi Byg og vores forskellige projekter inden for flerboliger, kontorer, skoler samt forskning 
& sundhed på www.scandibyg.dk.

ER DU EN ERFAREN PROJEKTERINGSLEDER? OG HAR DU LYST 
TIL AT VÆRE MED I EN VIRKSOMHED I RIVENDE UDVIKLING, DER 
TÆNKER BÆREDYGTIGHED – SÅ HAR VI ET SPÆNDENDE JOB TIL 
DIG I SCANDI BYG 


