
 

 

Kommende Partner og erfaren konstruktionsingeniør. 
 
For vores kunde Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma, søges en eller flere erfarne 

konstruktionsingeniører (B), som med fokus på nye- og eksisterende kunder kan bidrage til 

virksomhedens fortsatte vækst, særligt i Silkeborg-/Midtjyllands området. 

 

Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma har gennem de seneste år gennemgået en styret vækst og 

oplever nu en stigende efterspørgsel efter kolleger, som kan understøtte mange alsidige 

kundeforespørgsler, fra såvel nye- som eksisterende kunder. 

 

Du vil få ansvaret for egne kunder/projekter og vil være involveret i disse projekter fra start til 

slut. Endvidere på sigt sikre en udvikling og opbygning af en fagligt stærk konstruktions-

afdeling til at betjene en mangeartet kundebase i det Midtjyske. 

 

 
VIRKSOMHEDEN. 

 

Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma løser alle former for rådgivningsopgaver indenfor byggeri, 
hvilket betyder at opgaverne er særdeles varierede og spænder fra arkitekttegnede villaer, 
over alment byggeri til erhvervsbyggeri og undervisnings- og kulturinstitutioner. 
 

Virksomhedens geografiske virke er bredt og har nyligt oprettet et afdelingskontor i Silkeborg, 
for at supportere et stigende antal midtjyske kunder i tillæg til Århus og Djursland. 
 

Thoudal Rådgivende Ingeniører prioriterer høj faglighed, kvalitetsfokuseret dialog med kunder 
og samarbejdspartnere, et generelt højt fagligt niveau mellem kolleger og en 
samarbejdskultur, hvor kunden er i centrum og den sociale trivsel på alle niveauer er 
omdrejningspunktet for en kontinuerlig vækst og succes. 

 
Se mere på: 

https://thoudal.dk/ og https://www.linkedin.com/company/thoudal-r%C3%A5dgivende-

ingeni%C3%B8rfirma-aps/ samt  

https://www.facebook.com/Thoudal-R%C3%A5dgivende-Ingeni%C3%B8rfirma-ApS-

1660923550855831 

 

 
STILLINGEN. 

 

Du vil som konstruktionsansvarlig indledningsvist varetage virksomhedens faglige rådgivning 
og dokumentation til kunder/bygherrer, samarbejdspartnere og udførende håndværkere. I 
takt med at afdelingen vokser, hvilket du vil få en central rolle i, ønsker Thoudal Rådgivende 

Ingeniørfirma at indgå en drøftelse af partnerskab og ledelse af konstruktionsafdelingen. 

 
Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma rådgiver vidt forskellige brancher, men du må gerne tilføre 
nye kundetyper og netværk. 

 

Hovedkontoret er lokaliseret i Rønde/Djursland. Der vil være mulighed for afvekslende 

mødeaktivitet mellem Djursland, hjemmekontor og kontoret i Silkeborg. 

 
Du vil få stor indflydelse på din egen hverdag og projekter, men vil i øvrigt indgå i et fagligt 

stærkt team, - det giver dig en fleksibel hverdag med kunder, samarbejdspartnere og 

kolleger. 

 
 

 
 
 
 

 
 

https://thoudal.dk/
https://www.linkedin.com/company/thoudal-r%C3%A5dgivende-ingeni%C3%B8rfirma-aps/
https://www.linkedin.com/company/thoudal-r%C3%A5dgivende-ingeni%C3%B8rfirma-aps/
https://www.facebook.com/Thoudal-R%C3%A5dgivende-Ingeni%C3%B8rfirma-ApS-1660923550855831
https://www.facebook.com/Thoudal-R%C3%A5dgivende-Ingeni%C3%B8rfirma-ApS-1660923550855831


 

Dine primære opgaver vil indledningsvist være: 
 
• Projektledelse. 

• Statiske beregninger på KK2 og KK3 niveau. 

• Certificeringsarbejde i KK2 – herunder udarbejdelse af start- og sluterklæringer hovedsageligt  

 på virksomhedens egne opgaver. 

• Tilsynsopgaver og dialog med udførende. 
• Rådgivning og dialog med bygherre, samarbejdspartnere m.fl. 

• Kollegial sparring og aktiv projektdeltager i større projekter. 

 

KANDIDATEN. 

 

Du trives med at følge projekter fra start til slut og sætter en ære i at levere til rette tid, pris og 
kvalitet og får dine kunder og deres projekter til at blive positive ambassadører for Thoudal 
Rådgivende Ingeniører. Du er certificeret i, eller er påbegyndt KK2 certificering og værdsætter den 
faglighed som danner grundlag for videre certificering. Er du KK2 certificeret er det en absolut fordel. 
 
Du har en stærk ledelsesmæssig profil, tænker kommercielt og sætter pris på en fleksibel og 
afvekslende hverdag, som du i vid udstrækning selv planlægger, i en tæt dialog med ledelse og 
kolleger. 
 
Din faglighed, oparbejdet gennem mere end 5 års ingeniørvirke, deler du gerne og søger også 
mulighed for at udvikle dig yderligere. Du værdsætter en fornuftig deling mellem job, karriere og 
familieliv og har præference for at arbejde i en mindre virksomhed, med højt til loftet, med mulighed 
for at præge og påvirke en kontinuerlig og dynamisk vækst og dele kollegiale værdier og samvær. 
 

 
Derudover skal du: 

 
• Motiveres af at anvende din ekspertise, teknologi og faglighed. 
• Være resultatorienteret og imødekomme kunders behov og ønsker. 

• Være en god ambassadør for virksomheden og formidle information på et fagligt højt og 

  forståeligt niveau. 
• Værdsætte og bidrage til et højt kollegialt aktivitetsniveau, med fokus på samarbejde og 
 indlevelse. 
• Have solid erfaring med Office -pakken. 

• Gerne have kendskab/erfaring med AutoCAD, Revit, Strusoft beregnings programmer 

 eller lignende. 

 

 
VIRKSOMHEDEN TILBYDER. 
 
• Et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø med et højt fagligt niveau. 
• Et spændende og alsidigt job med mulighed for personlig- og faglig udvikling. 

• Gagepakke med fast løn, pension og sundhedsforsikring. 

• Drøftelse af Partnerskab og lederrolle ift. konstruktionsafdelingen i Silkeborg 

 

  



 

TILTRÆDELSE. 

 

Snarest muligt, men der ventes gerne på de(n) rette. 

 

ANSØGNINGSFRIST. 

 

Vi får mange henvendelser på jobannoncer. Når vi vurderer, at vi har et tilstrækkeligt antal 

egnede kandidater, tages jobannoncen af vores hjemmeside. Hvis denne stilling har din 

interesse, vil vi derfor opfordre dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt . 

 

 

KONTAKT. 

 

Motiveret ansøgning mv. sendes til: 

 

Insightments 

Direktør, Bo Fensbæk 

bf@insightments.dk, +45 2063 5071 
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