
SIGNATURA ARCHITECTS SØGER KREATIV OG ENGAGERET 
BYGNINGSKONSTRUKTØR TIL PLANLÆGNING OG PROJEKTERING 

Er du en dygtig projektleder med sans for detaljen i de enkelte projekter? Motiveres du af 
arbejdet med ombygning og nybyggeri, og kan du se dig selv stå i spidsen for både store og 
mindre projekter i tæt dialog med bygherre og kolleger? Så er det måske dig, vi er på udkig 
efter!   

Signatura Architects er lige nu på en vækstrejse og står over for en række større opgaver og spændende 
projekter. Vi har derfor behov for at mande op med yderligere konstruktørfaglige kompetencer på vores 
tegnestue i Brønderslev. Vi søger derfor en bygningskonstruktør med minimum 3 års erfaring fra en lignende 
stilling, der kan medvirke til at udvikle tegnestuens profil og projekter på et højt fagligt niveau.

Du er uddannet bygningskonstruktør og har minimum 3 års erfaring fra en lignende stilling. Du har stærke kom-
petencer inden for hoved- og myndighedsprojektering, granskning af byggeprojekter og du har meget gerne 
projektledelse med i din faglige bagage. Du er vant til at levere projekter inden for klare rammer og deadlines 
og du håndterer et sagsforløb ansvarligt og selvstændigt. Du trives i et tværfagligt miljø, hvor samarbejdet med 
arkitekterne er tæt og hvor dialogen med bygherre er en forudsætning for dit arbejde. Du vil i de enkelte sager 
få en stor berøringsflade, hvorfor gode formidlings- og kommunikationsevner er et must. Vi forventer, at du er 
rutineret bruger af hhv. Revit og AutoCAD og ideelt set har du også erfaring med  Adobe-pakken.

Vi tilbyder en spændende og fleksibel stilling med gode muligheder for at påvirke din egen hverdag gennem de 
projekter, du bliver ansvarlig for. Du bliver en del af en tegnestue i udvikling, og du får dermed også muligheden 
for at påvirke den retning, vi bevæger os i. Vi hjælper hinanden i hverdagen - og samtidig har vi det sjovt og rart 
sammen kollegialt. Vores kontor i Brønderslev ligger et stenkast fra banegården og med gode busforbindelser.

Hos Signatura Architects arbejder vi i flere af byggeriets skalaer, og har dermed projekter inden for både privat 
og alment boligbyggeri, ligesom vi tegner alt fra den lille villa til de større udviklings- og erhvervsopgaver.

Lønnen fastsættes på baggrund af din erfaring og kvalifikationer og med afsæt i gældende overenskomst.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 25 73 73 01 eller på 
info@signatura-arch.dk. 

Motiveret ansøgning og CV sendes snarest pr. mail til info@signatura-arch.dk
Vi afholder løbende samtaler, og ansætter når den rette kandidat er fundet.

Alle henvendelser vil blive behandlet løbende og fortroligt.

Om dig:

Vi tilbyder:

Løn:

Kontakt og ansøgning:


