
Ambit iøs VVS-Projekteringsleder søges
Har du en baggrund som VVS-installatør AK, VVS-ingeniør eller anden erfaring med projektering af VVS- og 
ventilat ions-installat ioner? Og vil du arbejde i en større entreprenørvirksomhed med egen projekteringsafdeling, hvor 
vi tænker bæredygtighed og Svanemærket byggeri?

I Scandi Byg har vi en vision om

at sætte standarden for fremtidens byggeri med en innovat iv og bæredygt ig 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.

Arbejdsopgaverne:
•  Projektering af vvs-installationer i såvel bolig som erhvervsbyggeri
•  Ventilation i boliger
•  Styring og indkøb af UE’ere i samarbejde med Indkøbschef
•  Udarbejdelse af produktions- og installationstegninger både 2D- og 3D-tegninger i AutoCad MEP
• Udarbejdelse af dokumentation til kvalitetssikring
•  Drift & vedligehold
•  Tilsynsopgaver af montørernes arbejde i produktionen og på byggepladser
•  Afhængig af dine kvalifikationer og erfaringer mulighed for at have ansvaret for økonomi og indkøb i egne projekter

Dine kompetencer
•  Din faglige viden, engagement og synlighed er afgørende for din succes i jobbet
•  Du har en håndværksmæssig baggrund, og gerne 4-6 års erfaring i vvs-branchen – evt. 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
•  Imødekommende, engageret og fleksibel.
•  Struktureret og effektivt, og du forstår vigtigheden af at overholde deadlines, da det har afgørende betydning for

vores industrielle produktion.
•  Kvalitetsbevidst og har en faglig stolthed, som kan ses og mærkes i dit arbejde.

Scandi Byg t ilbyder
• 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

samarbejde og sparring højt

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

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:
Projektdirektør Henrik Vestergaard: +45 4090 7087 eller HR-chef Helle Vinther +45 4060 1096

BLIV EN DEL AF SCANDI BYG
Scandi Byg er et datterselskab i en af Danmarks største entreprenørkoncerner, MT Højgaard Holding. Vi er Danmarks 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 t il 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.
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