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Konstruktører med 5+ års erfaring

Om stillingen

EFFEKT er i vækst og vi har travlt med realiseringen af en lang række 

projekter. Med flere danske og internationale projekter på vej, vi søger derfor 

erfarne konstruktører med minimum 5 års erfaring i projekterende. Du vil indgå 

i et internationalt team af arkitekter, planlæggere, landskabsarkitekter og 

konstruktører. Dine væsentligste opgaver bliver skitsering og projektering af nye 

projekter i størrelsesordnen 5.000-50.000 m2 med fokus på høj arkitektonisk 

og bymæssig kvalitet. Der søges både til projektansættelse og fastansættelse 

(afhængigt af ansøgers profil).

Dine kvalifikationer

- Relevant uddannelse som konstruktør

- Minimum 5 års erfaring

- Taler og skriver flydende dansk; taler og skriver flydende engelsk

- Evnen til at indgå i tværfaglige teams og afdække kompetencer

- Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger, hvor mange aktører og 

interessenters interesser skal varetages

- Indgående kendskab til Revit

- Erfaring med AutoCAD er en fordel, men ikke et krav

- Erfaring med Dynamo og Grasshopper er en fordel, men ikke et krav

- Erfaring med Rhino er en fordel, men ikke et krav

- Evnen og lysten til at arbejde i et dynamisk og internationalt miljø

- Systematisk og struktureret i din arbejdsform

- Ledelsesaspirationer er et plus

Din ansøgning

Stillingerne ønskes besat snarest muligt. Send din ansøgning inklusiv CV og 

portfolio i .pdf format (max 8 MB) til hr@effekt.dk med emnet “Jobopslag 

Konstruktør”. Alle ansøgninger behandles løbende og fortroligt.

Vi vil løbende læse ansøgninger og invitere til jobsamtaler, men 

ansøgningsfristen er 15 april 2021. Alle ansøgninger behandles fortroligt efter 

EUs General Data Protection Regulation (GDPR).

Om EFFEKT

EFFEKT er et multidisciplinært research og design studio, vi arbejder i krydsfeltet 

mellem arkitektur, planlægning, landskabsarkitekter og -design. Gennem vores 

arbejde vil vi inspirere og implementere løsninger, som kan hjælpe med at løse 

nogle af de store globale udfordringer, og i sidste ende muliggøre et bedre liv 

for mennesker og planeten. I vores studio er vi et team på 50 personer med 

forskellige uddannelser og kulturelle baggrunde. Vi tilbyder et job med gode 

ansættelsesforhold i et dynamisk og internationalt miljø med høj faglighed og 

sparring blant kompetente og specialiserede kollegaer.

Du kan lære mere om EFFEKT på vores hjemmeside og via sociale medier.


