
Vi søger en projekterende bygningskonstruktør/byggetekniker som vil være en del af en virksomhed, der producerer, 
udlejer og sælger modulbyggeri af høj kvalitet. Hos JYTAS beskæftiger vi os med byggerier til alle brancher, og vi sæt-
ter en ære i at levere de bedste løsninger til vores kunder.

Stillingen omfatter alle parametre inden for projektering og 3D modellering i Revit af vores byggerier.
I stillingen vil der være rig mulighed for at få en god føling inden for alle byggeriets faggrupper, da vi har egen tegne-
stue, vvs- og el- afdeling samt tømrere, murere og malere i organisationen. 

Som bygningskonstruktør/tekniker får du ansvar for egne projekter inkl. kontakt til bygherre, underentreprenører og 
egenproduktion. Det er derfor vigtigt, at du er kvalitetsbevidst, løsningsorienteret, selvstændig, fleksibel og har prak-
tisk erfaring. Da vi bygger i hele landet, kan der forekomme enkelte rejsedage, som en del af tilsyn på egne projekter. 
Som person har du god pondus og gennemslagskraft, samt udadvendt og god til at kommunikere med mennesker på 
alle niveauer. Du er en teamplayer, men forstår samtidig at arbejde selvstændigt og målrettet med dine opgaver i en 
travl hverdag.

Kvalifikationer 
• Minimum 3-5 års erfaring som projekterende
• Superbruger af Revit og følgeprogrammer
• Gerne en håndværksmæssig baggrund
 
Personlige egenskaber
• Kvalitetsbevidst og omhyggelig
• Løsningsorienteret
• Struktureret, selvstændig og forstår at følge projekter til dørs
• Positiv, engageret og udadvendt
 
Vi tilbyder
• Løn efter anciennitet
• Egen tegnestue hvor du i et stærkt team opnår faglig udvikling samt sætter dit eget præg på hverdagen
• Gode kollegaer i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
• Frihed under ansvar og mulighed for at følge dine projekter gennem hele processen

Om JYTAS
JYTAS A/S er en virksomhed, der beskæftiger sig med alle former for byggeri i lette konstruktioner – lige fra skoler, 
børnehaver og plejehjem til hospitaler, laboratorier og kontorbygninger. Vi afhjælper enhver pladsmangel til den 
offentlige sektor og det private erhvervsliv med midlertidige eller permanente præfabrikerede lethuskonstruktioner. 
Som virksomhed er vi nytænkende og fleksible, og det ønsker vi også, at vores fremtidige kollega er. Du bliver en del 
af en hverdag, hvor humor, kvalitet og en uformel tone er et naturligt bindeled mellem dig og dine kollegaer.  

Interesseret i jobbet?
Har ovenstående fanget din interesse, så send os din ansøgning på psa@jytas.dk med betegnelsen 
”bygningskonstruktør/byggetekniker” i emnefeltet. Vi afholder samtaler løbende - og vi glæder os til at høre fra dig.
 
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Peter Snedker Ankjær på mail: psa@jytas.dk.
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Vi er i udvikling og søger en bygningskonstruktør/
byggetekniker med 3-5 års erfaring.
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