
Bygherrerådgiver 

Arkitekt / bygningskonstruktør / ingeniør. 

Om jobbet: 

Hos os vil du få chancen for at arbejde i alle byggeriets forskellige faser, lige fra de indledende tanker og 

idéer, over projektering, udførelse og aflevering samt 1 og 5 års gennemgange. Lige nu har vi travlt med 

bygherrerådgivningsopgaver på flere store boligbyggerier primært i København samt rådgivning på 

forskellige renoveringsopgave og mindre ombygninger. Det er vigtigt for os at have en god kontakt til 

kunden og sagernes øvrige parter.  

Om dig: 

- Har en uddannelse som f.eks. arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør. 

- Du kan arbejde selvstændigt og er i stand til selv at søge viden og oplysninger. 

- Har lyst til at udforske og interessere dig for byggeriets forskellige faser. 

- Forstår at skabe tryghed og ro samtidig med at du har flere bolde i luften. 

- Sætter en ære i et højt fagligt niveau og god kvalitet. 

- Bruger office-pakken, kendskab til AutoCad eller Revit. 

Vi tilbyder: 

- En flad organisationsstruktur med uformel omgangstone samt søde og hjælpsomme kollegaer. 

- Fuldtids- eller deltidsjob med flekstid og frokostordning. 

- Spændende og afvekslende opgaver. 

- … og meget mere! Ring og spørg efter Conny, hvis du har nogle spørgsmål. 

Ansættelsessted: 

S-tog til døren, ca. 30 min fra København. 

Jens-Peter Madsen ApS, Rådgivende Ingeniører 

Egedal Centret 95 

3660 Stenløse 

Interesseret? 

Hvis dette har fanget din interesse, så send din ansøgning og CV pr. mail til Conny@jpm.dk, mærket 

‘Bygherrerådgiver’. 

Din ansøgning vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt.  

Samtaler afholdes løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt.  

Om firmaet: 

Jens-Peter Madsen ApS er et rådgivende ingeniørfirma, der går hele vejen for succesfuldt at løse opgaver 

inden for nybyggeri og renovering/ombygning, både ved projekteringsopgaver og bygherrerådgivning. 

Firmaets 14 medarbejdere yder rådgivning inden for alle discipliner herunder konstruktioner, vvs, 

ventilation, el, energioptimering og indeklima. Vi har to anerkendte/certificerede statikere, og vi er 

certificeret til udførelse af energimærkning. 

 


