
Jens Møller Gudhjem A/S 
 . . . . . når kvalitet tæller! 

 

 

Teknisk Designer/Assistent eller tilsvarende søges 

Vi søger en tekniker til at løse en række opgaver i forbindelse med tilbud og gennemførelsen af bygge- og 
anlægsarbejder. Vores egenproduktion omfatter primært bygge og anlægskonstruktioner indenfor jord-, 
beton- og murerarbejde, kabel- og ledningsarbejder, vejbygning samt terræn og befæstelsesarbejder, men vi 
udfører alle former for entrepriser. 

 Arbejdsområde: 

• Op- og indmåling af diverse opgaver. 
• Indlæsning og behandling af op- og indmålingsdata. 
• Udarbejdelse af modeller til 3D maskinstyring, afsætningsdata, projektgrundlag mm. 
• Udføre afsætning med rover og/eller totalstation. 

• Medvirke i forbindelse med udarbejdelse dokumentation og kvalitetssikring. 
• Medvirke til fortsat udvikling indenfor ovennævnte arbejdsområder. 

Kvalifikationer: 

• Du er uddannet teknisk designer, teknisk assistent eller tilsvarende. 
• Du har erfaring med, eller er uddannet til at arbejde med, afsætning og indmåling. 

• Du er i stand til at kunne arbejde med flere forskellige opgaver samtidigt og kan bevare overblikket i 
pressede situationer. 

• Du er struktureret og systematisk i dit arbejde. 

• Du er god til at kommunikere såvel i skrift som i tale. 
• Du har interesse for at bruge og videreudvikle digitale løsninger på byggepladsen. 
• Du er en god samarbejdspartner. 

Vi tilbyder: 

• Stor indflydelse i dit daglige arbejde. 

• Selvstændige og afvekslende arbejdsforhold. 

• En travl hverdag med masser af udfordringer i en virksomhed i udvikling. 

• Løn- og ansættelsesforhold, der matcher dine kvalifikationer. 

• Mulighed for at lægge vægt på kvalitet og ordentligt arbejde. 

• Et af Danmarks dejligste områder som arbejdsplads. 

Er du ikke fra Bornholm, så er der på Bornholm stor fokus på at hjælpe tilflyttere godt tilrette, ikke blot den 
enkelte, men hele familien. Kontakt evt. tilflytterkonsulent Rune Holm på 31 21 88 80 eller se mere på 
www.flyttilbornholm.dk. 

Ansøgning bedes sendt til Jens Møller Gudhjem A/S, Stationsvej 7, 3760 Gudhjem, job@gudhjem.dk 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Morten F.Q. Iversen på tlf. 2045 4388 eller morten@gudhjem.dk. 

Jens Møller Gudhjem A/S 

Jens Møller Gudhjem A/S er en velkonsolideret entreprenørvirksomhed med rødderne godt plantet i den 

bornholmske klippe. Vi beskæftiger typisk omkring 90 mand hen over året, og vi har en stor, moderne 

maskinpark. Visionen er at være ”Byens bedste slagter”, vi lægger vægt på kvalitet i udførelsen og 

overholdelse af indgåede aftaler. Du kan evt. se mere på vores hjemmeside www.jensmøller.dk. 


