
 
 

Byggeleder    
Betonarbejde og elementmontage 
 
 
 
A-Consult er en førende europæisk udbyder af betonelementtanke til anvendelse inden for landbrug, miljø- & 
energisektoren. Koncernen består af selskaber i Danmark, England, Tyskland og Frankrig, hvorfra kunder i et større 
antal europæiske lande betjenes. Høj fleksibilitet og tilpasningsevne, hurtig omsætning af idéer til fysiske 
produkter, samt brug af optimerede konstruktionsprincipper og effektive byggemetoder udgør grundlaget for en høj 
værdiskabelse og service for kunderne. 
 

 
JOBBESKRIVELSE  
I tæt samarbejde med kollegaer i vor Produktions- og montageafdeling får du ansvar for styring af 
byggeprojekter og serviceopgaver i Danmark og resten af Skandinavien. 
 
Du varetager tilsynsopgaver og løbende opfølgning på vore byggepladser, og indgår i dialogen med 
bygherrer og rådgivere. Styring af egne montør-teams og underentreprenører udgør en vigtig del af dit 
daglige virkefelt. 
 
 
FAGLIG PROFIL 
Vi forestiller os, at du har erfaring fra lignende stilling i en håndværker- eller entreprenørvirksomhed. 
Du har byggeteknisk uddannelse, er en god købmand og forhandler, og forstår at balancere mellem pris, 
tid og kvalitet ved styringen af byggeprojekterne.  Du er en habil IT bruger, og behersker engelsk og gerne 
tysk sprog. 
 
 
PERSONLIG PROFIL 
Du er energisk, let at omgås, har ordenssans og arbejder struktureret og systematisk. Du ønsker at præge 
dagligdagen, og har et stort ejerskab, til det du laver. Du er kunde- og forretningsorienteret. Du er 
troværdig og ordholden – overholder aftaler og er ansvarsbevidst. Du har en målrettet og præcis 
kommunikationsform – i både skrift og tale. Du er bevidst om værdien i et konstruktivt samspil med den 
øvrige organisation.  
 
 
VI TILBYDER 
En selvstændig og udfordrende stilling i en dynamisk, innovativ og internationalt orienteret virksomhed. 
Store muligheder for både personlig som faglig udvikling. Uformelt arbejdsmiljø - uhøjtidelig omgangstone. 
Rejseaktiviteter på 20-30 dage årligt. Du får arbejdssted på vores kontor i Skive – med hyppig kontakt til 
kollegaer, som arbejder ud fra Aalborg kontoret. Attraktive løn- og ansættelsesvilkår.    
 
 
ANSØGNING 

For yderligere informationer om stillingen er du velkommen til at kontakte Søren Pauls på enten 
mail sp@aconsult.dk eller mobil +45 4068 5817. Ansøgning sendes til info@aconsult.dk – skriv 
”Byggeleder” i emnefeltet.  
 
Ved afsendelse af ansøgning giver du samtidig A-Consult dit samtykke til, at vi må opbevare dine data i op 
til 6 måneder efter modtagelse, hvorefter disse slettes. 
 
Ansøgningsfrist er hurtigst muligt og ansøgninger behandles løbende. 
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