
Entreprenørfirmaet 

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

 

 

Konstruktionsingeniør/konstruktør søges 

Vi søger en ingeniør eller bygningskonstruktør til projekteringsarbejde samt byggeledelse. 

Vi søger en konstruktionsingeniør eller bygningskonstruktør til at indgå i vores projekteringsteam, primært i 
forbindelse med dimensionering og projektering af totalentrepriseopgaver for Jens Møller Gudhjem A/S. 
Derudover vil byggeledelse og fagtilsyn indgå som en fast del af hverdagen. 

 Arbejdsområde: 

• Projektering i forbindelse med totalentrepriser. 

• Dimensionering af konstruktioner. 

• Udarbejdelse af projektmateriale, bygningsmodeller og beskrivelser. 
• Udarbejdelse af udbudsmateriale til fagentreprenører. 
• Fagtilsyn samt byggeledelse, herunder udarbejdelse af tidsplaner og sikring af gennemførelsen af 

entrepriser ud fra disse. 
• Styring af tid, kvalitet og økonomi. 

Kvalifikationer: 

• Du er uddannet bygningsingeniør eller bygningskonstruktør. 
• Erfaring med projektering og/eller byggeledelse, vil være en fordel, men ikke et krav. 
• Du er i stand til at kunne arbejde med mange forskellige opgaver samtidigt og kan bevare roen og 

overblikket i pressede situationer. 
• Du er god til at kommunikere såvel i skrift som i tale. 
• 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, ingen timelange køer på motorvejen. 

Ansøgning bedes sendt til job@jmg-as.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Morten F.Q. Iversen på tlf. 
2045 4388 eller moi@jmg-as.dk. 

Jens Møller Gudhjem A/S 

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

bornholmske klippe. Vi udfører opgaver på Sjælland, i Hovedstaden samt naturligvis på Bornholm. Vi har 

egenproduktion indenfor jord, beton og kloak samt anlægsarbejde. Vi udvikler i øjeblikket vores kapacitet på 

totalentrepriseområdet og rådgivning som et nyt forretningsområde. Visionen er at være blandt de bedste, vi 

lægger vægt på kvalitet i udførelsen og overholdelse af indgåede aftaler. Du kan evt. se mere på vores 

hjemmeside www.jensmøller.dk. 


