
STEENBERGs tegnestue aps   
 
 

Bygningsingeniør – til bygge- og anlægsopgaver 
 
Vil du være med til at præge den fantastiske udvikling Bornholm er inde i – så er her en spændende 
jobmulighed.  
 
Du kommer til at arbejde i en multidisciplinær design-, arkitekt- og ingeniørvirksomhed, der med suc-
ces skaber værdi for vores kunder. 
 
Du får et fagligt og personligt udfordrende job med stor bredde både i opgaver og kunder, og skal 
spille sammen med mange forskellige faglige discipliner. 
 
Rammerne er vide og forventningerne er høje. Vi har højt til loftet og du har gode muligheder for at 
sætte præg på dit og virksomhedens arbejde. 

Jobindhold 
• Dialog og afklaring af opgaver med kunder og samarbejdspartnere 

• Projektering – bærende konstruktioner, afløbsinstallationer og anlægsarbejder. 

• Tilsyn- og byggeledelse  

• Samarbejde med andre faggrupper om design, arkitektur, installationer mv. 

Kompetencer og kvalifikationer 
• Du er uddannet bygningsingeniør og har mindst 2 års erfaring - Håndværksmæssig baggrund 

er en fordel 

• Du skal udarbejde statiske beregninger og være fortrolig med relevante normer/Eurocodes. 

• Du skal kunne arbejde med relevante statikprogrammer. 

• Statiske projekteringsrapporter 

• Du kan projektere og udarbejde beskrivelser 

• Du overholder dead-lines og økonomiske rammer 

• Du arbejder systematisk og er struktureret 

• Du vil samarbejde med andre faggrupper og medvirke proaktivt til at fastholde et åbent og ufor-
melt miljø 

 
Vi ønsker stillingen besat i løbet af foråret 2018. 
 
Du er velkommen til at kontakte Anders Bjerregaard på 31 443 445. 
 
Ansøgning med cv sendes til info@steenberg.dk. 
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  STEENBERGs tegnestue ApS 
Aakirkebyvej 27, 3700 Rønne 
www.steenberg.dk, 

 

STEENBERGs tegnestue er en multidisciplinær tegnestue, der løser design, konstruktions-, 
rådgivnings- og tilsynsopgaver. Vi har en bred kundebase, hvor vi løser opgaver for erhvervsli-
vet, private, boligselskaber, regionen, staten og kommuner.  
STEENBERGs tegnestue har kontor i Rønne og beskæftiger ingeniører, arkitekter, designer, 
konstruktører og tekniske assistenter. Vi er 16 medarbejdere i alt. 

arkitekter · ingeniører


