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STEENBERG ApS er en multidisciplinær arkitekt-, design- og ingeniørvirksomhed, der løser en 
bred vifte af opgaver inden for rådgivning, byggeledelse, tilsyn, arkitektur, design, konstruktion, 
projektering mv. 
Vi har en bred kundebase som kommer fra det private, kommuner, staten, boligselskaber og er-
hvervslivet. STEENBERG ApS har kontor i Rønne og beskæftiger 15 medarbejdere. 

TEKNISK DESIGNER TIL TEKNISKE INSTALLATIONER I BORNHOLMS 
FØRENDE ARKITEKT- OG INGENIØRVIRKSOMHED  
 
STEENBERG ApS har travlt og søger en medarbejder der ønsker at arbejde i en tværfaglig og 
spændende virksomhed.  
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. 
 
Overordnet vil dine opgaver bestå af: 

 Projektere og modellere EL, VVS, ventilation og kloakinstallationer 
 Deltagelse i tværgående projekter 
 Kvalitetssikring af projekter  
 Teknisk assistance til projektledere 
 Administrativ opfølgning og dokumentation af opgaver 
 Samarbejde med andre faggrupper om design, arkitektur, installationer mv. 

 
Dine primære kompetencer: 

 Har en uddannelse som teknisk designer eller lignende 
 Har erfaring med VVS- og/eller ventilationsprojektering i Revit eller AutoCAD 
 Har en hvis ”knowhow” inden for VVS og/eller ventilation 
 Kan planlægge eget arbejde og koordinere fremdriften af tegningsmodel 
 Er ansvarsbevidst, arbejder målrettet og selvstændigt 
 Søger ny viden og bidrager aktivt til at kollegial sparring  
 Er initiativrig og kan trives i et åbent og livligt kontormiljø 

 
STEENBERG ApS tilbyder: 
Et udfordrende og afvekslende job i en organisation, hvor åbenhed, professionalisme og engage-
ment er grundlæggende værdier. 
 
Du får store muligheder for at præge din hverdag da ansvaret for at tilrette dine arbejdsopgaver i 
vid udstrækning ligger hos dig selv. 
 
Vi ønsker stillingen besat snarest.  
 
Du er velkommen til at kontakte daglig leder, Anders Bjerregaard, på tlf. 56955330. 
 
Ansøgning med cv sendes til ab@steenberg.dk. 


