
 
 
Konstruktionsingeniør    

A-Consult Holding Group A/S 

 
 
A-Consult er den førende europæiske udbydere af betonelementtanke til anvendelse inden for landbrug, miljø- & 
energisektoren. Koncernen består af selskaber i Danmark, England, Tyskland, Frankrig og Polen, 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  
Som konstruktionsingeniør i vores tekniske afdeling, får du ansvaret for projektering af koncernens for- 
og efterspændte betonelementtanke, der anvendes på små og store anlægsprojekter i ind- og udland.  
Derfor vil du ofte være i tæt samarbejde med koncernens øvrige kontorer, hvor du får en central rolle 
internt som sparringspartner og rådgiver for salgsansvarlige og projektledere. Samarbejde med kunder, 
rådgivende ingeniører, faste betonelementproducenter og andre nøgleleverandører udgør en vigtig del af 
dit daglige virkefelt. 
Du bliver en del af vores designafdeling, hvor du refererer til Teknisk Chef, Rune Toft. 
  
 
FAGLIG PROFIL 
Vi forestiller os, at du har en relevant faglig uddannelse inden for byggeri og konstruktion – gerne med 
erfaring inden for betonbranchen, men du kan også være nyuddannet. Din statiske forståelse og tekniske 
kompetencer er på et højt niveau, og du trives med at omsætte teori og idéer til praksis i form af fysiske 
konstruktioner og produkter. Du har dokumenteret erfaring med såvel interne som eksterne kontakt- og 
berøringsflader. Du har stærke IT-færdigheder, hvor du hurtigt formår at sætte dig ind i systemer og 
processer. Du har gode sproglige færdigheder og behersker engelsk på forhandlingsniveau – behersker du 
tysk eller fransk vil dette være en fordel.     
 
 
PERSONLIG PROFIL 
Du er energisk, let at omgås og bidrager til et godt arbejdsmiljø. Som person arbejder du struktureret, 
systematisk og målrettet. Du er bevidst om værdien i et konstruktivt samspil med den øvrige organisation, 
ligesom du formår at være kunde- og forretningsorienteret. Derudover vægter vi højt at: 

✓ Du ønsker at præge dagligdagen, og har et stort ejerskab, til det du laver. 
✓ Du trives i et vækstmiljø hvor du kan være med til at udvikle organisationen. 
✓ Du er proaktiv og aldrig tilfreds med den næstbedste løsning. 

 
 
VI TILBYDER 
En selvstændig og udfordrende stilling i en dynamisk, innovativ og international virksomhed, hvor du vil 
have muligheden for at blive en del af en spændende vækstrejse. Du vil få store muligheder for både 
personlig- og faglig udvikling, i en organisation med et uformelt arbejdsmiljø og med fokus på work-life 
balance.  
 
Du kan forvente rejseaktiviteter på 20-30 dage årligt.  
 
Attraktive løn- og ansættelsesvilkår. 
 
Forventet opstart: Hurtigst muligt – efter aftale. 
Arbejdssted: Aalborg 
 
 
 
 
 



ANSØGNING 
For yderligere informationer om stillingen er du velkommen til at kontakte Rune Toft på enten e-mail 
rt@aconsult.dk eller mobil +45 3033 9555. 
 
Ansøgning sendes til msj@aconsult.dk – skriv ”Konstruktionsingeniør” 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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