
Rådgiverbranchen kalder...
- vi søger en ny kollega der har lyst til at arbejde i vores 
anlægsafdeling, som bl.a. beskæftiger sig med opgaver indenfor

Infrastruktur - Klima - Miljø - Kloak

Du har nu chancen for at blive en del af vores anlægsafdeling, der bl.a. 
beskæftiger sig med byggemodninger, kloaksepareringer, lednings-
arbejder, afløbsinstallationer, samt klima- og stormflodssikring. Du har 
erfaring fra- eller ambitioner om at være en del af rådgiverbranchen og 
har mod på en dagligdag der består af meget varierende opgaver, i 
tværfagligt samarbejde med kollegaer, arkitekter, entreprenører og 
bygherrer.
 
Stillingen:                                                                                                                                           
Med baggrund i fortsat vækst søger vi en kollega med 0-5 års erfaring, der trives i et 
projekt miljø, med en flad organisation hvor ansvar og tæt samarbejde er en selvfølge. 
Som medarbejder i vores anlægsafdeling, får du hurtigt ansvar for egne projekter, 
selvfølgelig i tæt dialog og sparring med din projektleder og afdelingens øvrige 
medarbejdere. Vi løser en bred pallette af opgaver inden for anlægsprojekter, 
herunder vejtekniske opgaver, byggemodninger, kloakerings- og ledningsprojekter, 
samt afløbsinstallationer ifb. med renovering og nybyggeri. 
Eksempler på opgaver kan du se her

Som medarbejder skal du:
• Indgå i et erfarent og engageret projekteringsteam 
• Forestå projektering af nye og igangværende anlægs- og byggeprojekter
• Forestå tilsyn på igangværende arbejder
• Koordinere med øvrige fagtekniske afdelinger på de enkelte projekter
• Projektopfølgning
• Medvirke til videreudvikling af en anlægsafdeling med fagligt stærke kompetencer

Din profil
• Der kan være mange indgange til jobbet, du kan eksempelvis være bygnings-
   konstruktør m. kloakmesteruddannelse, anlægs- miljø- eller vejingenør, vigtigst af alt er        
   dit gode humør, lyst og mod på opgaverne. 
• Du trives i tværfaglige teams, som gennemfører projekter med stor frihed under ansvar
• Du ønsker at håndtere en bred vifte af opgaver, indenfor anlæg og ønsker at indgå i et 
   videbegærligt, tværfagligt og kompetent team af ingeniører
• Du har kendskab til 2D/3D projektering

Firma:
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S er en af Danmarks betydelige rådgivende 
ingeniørfirmaer med knap 60 medarbejdere. Vi har mere end 60 års erfaring og vi løser 
en bred pallette af opgaver inden for bolig- og erhvervsbyggeri, nybyggeri og renovering, 
bygherrerådgivning, energioptimeringer, store anlægsprojekter og meget mere, på 
projekter i hele landet for både stat, regioner, kommuner, boligforeninger og private.

Som medarbejder hos Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S får du direkte indflydelse på 
din hverdag og udvikling og vi kan 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 ml@vming.dk. 
Kontakt gerne Partner/anlægsingeniør Morten Lynghus, mobil 2045 3944, for en 
drøftelse af denne spændende jobmulighed. 
Se mere på www.viggo-madsen.dk  og på LinkedIN  

https://www.viggo-madsen.dk/projekter/anlaegsarbejde.aspx

