
 

 

Vi søger en erfaren konstruktionsingeniør med høj faglighed til 
varetagelsen af rollen som konstruktionsansvarlig i Henry Berthelsen 
A/S Rådgivende Ingeniørfirma FRI 

 

Jobbet: 

Henry Berthelsen har de seneste år oplevet stor efterspørgsel som samarbejdspartner, hvorfor vi ønsker at udvide 
teamet med de rette kompetencer og kvalifikationer. Herfor har vi behov for en fagleder inden for konstruktionsfaget. 

Selve jobbet består i at indtræde som fagansvarlig for konstruktioner i Henry Berthelsen. Rollen vil bestå i sparring for 
vores yngre ingeniørteam, planlægning af konstruktionsopgaver sammen med ledelsen, projektering af konstruktioner 
samt at agere projektleder på udvalgte sager. Derudover kan du være med til at præge den fremadrettede 
opgaveløsning efter din ankomst. 

Vi arbejder i Henry Berthelsen tæt sammen som et team, og det vil den fagansvarliges rolle ligeledes gøre med resten af 
tegnestuen.  

 

 

Vi søger hos dig: 

 Du har over 5 års erfaring som konstruktionsingeniør og har projekteringserfaring gerne både inden for nybyg, 
renovering og ombygning.  

 Du kan arbejde selvstændigt, men du er stadig en holdspiller og du nyder at lære fra dig og drøfte de fagligt 
gode løsninger.  

 Du trives i et dynamisk miljø og formår at holde flere bolde i luften 
 Du har en stor statisk forståelse og har arbejdet inden for flere af fagets almene konstruktive materialer. 
 Du er fleksibel  
 Du besidder stærke egenskaber både mundtligt og skriftligt til kommunikation på dansk 
 Du er vant til at arbejde med digitale programmer og digital projektering 
 Du er udadvendt med et godt humør og trives på en mindre tegnestue som fungerer som ét team. 
 Du har gerne et indgående kendskab til certificeringsordningen inden for konstruktioner eller er certificeret 

statiker.  

 

Vi tilbyder dig: 

 At blive en del af en arbejdsplads i en spændende udvikling 
 En dynamisk hverdag med skiftende arbejdsopgaver 
 Håndtering, projektering og ansvar for egne projekter fra start til slut 
 Ansvar for den faglige del for vores konstruktionsingeniører i virksomheden herunder sætte eget præg på den 

måde virksomheden løser de konstruktive opgaver på.  
 En virksomhed med en flad ledelsesstruktur  
 Fleksible arbejdstider som passer til din hverdag 
 Pensions- og sundhedsordning 
 Evt. mulighed for at blive konstruktionscertificeret 
 Løn efter kvalifikationer og kompetencer 

 

 

 



 
 

 

Vi er: 

Vi er i de seneste år vokset så vi nu er 15 dygtige medarbejdere med forskellige kompetencer inden for konstruktioner, 
anlæg, installationer, brand, 3D modellering, bygherrerådgivning, byggeledelse, LCA analyser og projektstyring.   

Henry Berthelsen A/S er en familiebaseret virksomhed som har eksisteret siden 1964 og værner om sine kunder og 
samarbejdspartnere. For os står de gode løsninger, faglighed og kundetilfredshed højt på dagsordenen.  

Vi beskæftiger os med en bred vifte af projekttyper for både private såvel som offentlige bygherrer inden for bl.a. 
kontor/erhverv, industri, beboelse, skoler, daginstitutioner og Idrætsanlæg. 

Som virksomhed har vi et stort fokus på vores samarbejde og fælles trivsel. Vi lægger vægt på stor tryghed for 
medarbejderen og tror på at dette danner rammer for den bedste arbejdsglæde i hverdagen.  

Vi hjælper hinanden både fagligt, men også med at få hverdagen til at glide lettest.  

 

Ansøgning: 

Har ovenstående fanget din interesse og brænder du for at blive en del af Henry Berthelsen A/S så tøv ikke med at 
sende en ansøgning og dit CV til Jacob Berthelsen på jbe@henry-berthelsen.dk 

Ansøgningen har ikke en tidsbegrænsning da vi søger den rette person til stillingen. 

Tiltrædelse snarest muligt. 

 

 


