
PROJEKTLEDER MED ERFARING FRA RÅDGIVERBRANCHEN 

Har du 10 + års erfaring og har du en baggrund som vvs-, ventilations-, 
afløbsingeniør, bæredygtighedskonsulent eller tilsvarende? Kan du se dig selv i 
et tværfagligt samarbejde med kollegaer, arkitekter og bygherrer? Så er du 
måske den Projektleder, som AMBIZZION ApS søger til vores kunde 
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S i Aarhus?      

Stilligen:                                                                                                                                           
Med baggrund i fortsat vækst søges en erfaren projektleder, der trives i et projekt-
miljø, med en flad organisation hvor ansvar og tæt samarbejde med kollegaer er en 
selvfølge.

Primære opgaver og ansvarsområder:
• Projektledelse
• Projektering 
• Sparring med yngre kollegaer.
• Udføre beregninger, dimensionering og tegninger
• Lave arbejdsbeskrivelser
• Projekter, der varierer i entrepriseform, omfang og type
• Rådgivning
• Tilsyn
• Koordinering med øvrige ingeniørfag, arkitekter, bygherrer

Forventninger:  
• Minimum 8 års erfaringer fra rådgiverbranchen
• Solid erfaring med projektering og Revit  
• Kendskab til BIM og IKT er en fordel  
• Kan håndtere en bred vifte af opgaver indenfor installationer og ønsker at indgå i       
   et videbegærligt, tværfagligt og kompetent team af ingeniører
• Trives med projekter, der varierer i entrepriseform, omfang og type
• Trives i et projektmiljø, hvor hverdagen til tider går stærkt op til
   deadlines, og hvor du får lov til at bringe din viden i spil hver dag
• Værdsætter en arbejdsplads, hvor der er tid til bordtennisturneringer, fredagsøl og    
   et stærkt socialt sammenhold
• Mulighed for at være med i madordning
• Bopæl inden for max 45 minutters transportafstand til Aarhus centrum, og befin    
   der dig godt med at have udsigt til Botanisk Have
• Lyst til at bruge og dele din viden og løbende at udvikle dig fagligt.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S er en af Danmarks betydelige rådgivende 
ingeniørfirmaer med mere end 50 medarbejdere og med vores mere end 60 års 
erfaring, løser vi en bred pallette af opgaver inden for bolig- og erhvervsbyggeri, 
nybyggeri og renovering, bygherrerådgivning, energioptimeringer, store anlægs-
projekter og meget mere på opgaver i hele landet for både stat, regioner, kommuner, 
boligforeninger og private.
Som medarbejder hos Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN får du hurtigt et stort 
ansvar og egne projekter. Hvis du gerne vil have direkte indflydelse på din hverdag 
og udvikling, kan vi tilbyde dig et job i en virksomhed med erfaring og masser af 
dynamik. Du får mulighed for at udvikle dine kompetencer i netop den retning, 
du har ambitioner om, og du vil komme til at arbejde i en afslappet og uformel 
atmosfære på vores kontor i Ceresbyen. 

Næste step: 
Motiveret ansøgning og CV sendes via linket: ”ansøgningslink til AMBIZZION ApS 
indsættes”. Kontakt gerne til Lars Bøgelund (6037 5723) eller Peder V. Henriksen  
(5329 6929) fra AMBIZZION ApS, for en nærmere drøftelse af denne spændende 
jobmulighed. Diskretion er en selvfølge. 
Se mere på www.viggo-madsen.dk  og på LinkedIN  


