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Konstruktionsingeniør – få ansvar for 
renoveringsprojekter og statiske beregninger 
 
Har du erfaring med renoveringsprojekter og udarbejdelse af statiske beregninger? Og kunne du tænke 
dig en ansvarsfuld stilling, hvor du styrer renoveringsprojekter fra A til Z? 
 
Så bliv en del af Alm & Thomsen. Hos os får du masser af udfordringer og plads til at udvikle dig, godt 
bakket op af et hold skønne kolleger. 
 

Velkommen til Alm & Thomsen 
Vi er en rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i renovering og ombygning af den ældre boligmasse i 
København. Vi har til huse i dejlige lokaler i Søborg med udsigt over byen – og det er her, du får din nye 
hverdag med dine nye kolleger. 

 
Varetag projekter fra start til slut 
Som vores nye kollega bliver dit hovedansvar at projektere og gennemføre renoveringsopgaver, samt 
udarbejde statiske beregninger i forbindelse med små og mellemstore projekter. Det betyder, at du: 
 

• Udarbejder statisk dokumentation samt beregninger indenfor både nybyggeri og renovering 
• Medvirker ved udarbejdelse af projektmateriale og gennemfører licitation, forhandling mv. 
• Udarbejder myndighedsprojekter og forestår tilvejebringelse af nødvendige godkendelser mm. i 

forhold til gældende love og regler 
• Udfører tilsyn og opfølgning på projekterne under udførelsen 

 

 
Bliv en del af vores kontorfællesskab 
Vi deler kontor og kantine med et bygherrerådgiverfirma og et arkitektfirma, så alt i alt kan du se frem til en 
hverdag med 19 nye kolleger. Sammen afholder vi julefrokoster og sommerfester, og vi tager på sociale 
studieture til forskellige destinationer i Europa. 

”Vi er et mindre firma, så du kommer du til at arbejde 
med alle faser i vores byggeprojekter. Du bliver 

projektleder på dine egne sager” 
- Lars Thomsen, medejer 

”Vi har et virkelig godt sammenhold og en god 
portion humor – hvis vi selv skal sige det. Og så har 

vi en studietur til september i støbeskeen” 
- Martin Alm, medejer 
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Erfaren profil med baggrund inden for konstruktioner 
Der er flere indgange til denne stilling. Men vi ser gerne, at du: 

• har flere års erfaring som fx ingeniør eller konstruktør med fokus på statiske beregninger 
• har kendskab til enten Revit eller AutoCAD 
• er typen, der kan lide at tage ejerskab for dine projekter og virksomhedens udvikling 
• taler og skriver dansk. 

 
 
Fleksible arbejdstider 
Det er vigtigt for os, at du har det godt hos os. Derfor har vi både flextid, massageordning, sundhedsordning 
og mulighed for en ugentlig hjemmearbejdsdag. Som udgangspunkt er stillingen 37 timer, men for den 
rigtige vil 30 timer også være en mulighed. 
 
Interesseret? 
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte medejer Lars Thomsen på tlf. 27 84 15 45 
 
Relevante ansøgere indkaldes løbende til samtale, så send dit CV hurtigst muligt på mail til 
info@almogthomsen.dk eller via vores hjemmeside https://www.almogthomsen.dk/job.aspx 
 
Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter på den rette kandidat. 
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
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