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Er du helt hjemme i 2D- eller 3D-konstruktion, og vil du konstruere både mindre og større 
anlægsprojekter inden for industrien? 

En rolle med solide faglige udfordringer 
Som konstruktør får du ansvaret for design og konstruktion af produktionsanlæg i AutoCad, Revit eller 
Inventor – primært til store anlægsprojekter. 

”Det er en specialiststilling, hvor du bliver udfordret til fingerspidserne og er involveret i unikke og store 
anlægsbyggerier. Og så kommer du i den grad til at se resultatet af dit arbejde” fortæller direktør, Jesper 
Arndt Andersen. 

WH-PlanAction blev stiftet i 1994 og er bredt fagligt sammensat af produktions-, maskin-, el-, agro-, 
bygnings- og miljøfolk. Vi arbejder for erhvervsvirksomheder inden for procesindustri, biogas samt 
kraftvarme og varetager på vegne af vores kunder alle aspekter fra første myndighedskontakt over 
projektering, udbud/kontrahering og etablering til produktionstest og aflevering. 

Indtag en central rolle 
Anlægsprojekterne er typisk længerevarende og komplekse, så du bliver udfordret på din faglighed og dit 
overblik. 

”Inden for konstruktion er det svært at finde mere spændende og komplekse projekter, som er med til at 
styrke industrivirksomheders markedsposition. Vi tager os af prestigefyldte projekter, og vi har mange 
spændende udfordringer på tegnebrættet, så vi glæder os til at få nye kompetencer ind i vores 
team,” fortæller Jesper. 

Et banebrydende tværfagligt team 
Vi er et stærkt team på 14 ingeniører og biologer med erfaring inden for bygherrerådgivning, energi og agro. 
Vi leverer tværfaglig rådgivning til danske industrivirksomheder og har udviklet løsninger til proces- og 
energiindustrien siden 1994 – specielt inden for den agroindustrielle sektor. 

”Du får 2 erfarne konstruktørkolleger, så du udvikler dig sammen med meget dygtige kolleger. Der er alle 
muligheder for at blive endnu stærkere i dit fag og få et godt tværfagligt samarbejde,” fortæller Jesper. 

Ambitiøs konstruktør 

 Der er flere indgangsvinkler til denne stilling, og du kan være nyuddannet, så længe du har kompetencer 
indenfor 2D- eller 3D-konstruktion – AutoCad, Revit eller Inventor. Vi indretter os med det 
konstruktionsprogram, som du foretrækker. 

 Du har en teknisk baggrund som ingeniør, konstruktør, produktionsteknolog, teknisk assistent eller 
tilsvarende, og du mestrer dansk og engelsk flydende i skrift og tale. 

”Det er via din faglighed, at du skal opnå respekt, og du skal kunne tænke selv og være detaljeorienteret. Og 
så skal du have et godt humør ligesom os andre,” slutter Jesper. 

Interesseret? 
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Jesper Andersen på jaa@wh-pa.dk eller på telefon 3094 8616. 
Vi afholder samtaler løbende, så send CV og ansøgning hurtigst muligt på wh-pa@wh-pa.dk. 

Tiltrædelse er snarest muligt, dog venter vi naturligvis på den rigtige kandidat. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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