
 
 

Bygningsingeniør/Statiker 
 

Vi har travlt og søger derfor en ny medarbejder til vores byggeafdeling. Her vil du skulle indgå i et 
projektteam, der udvikler og gennemfører projekter for vores kunder i form af bygherrerådgivning. 
Projekterne vil primært være koncentreret om, biogasbranchen og dertilhørende energi- og miljøprojekter, 
samt agroindustrien. I vores rådgivning og projektering har vi stor fokus på at finde de miljørigtige og 
bæredygtige løsninger for vores kunder. Et nyt og vækstende forretningsområde for WH-PlanAction er PtX, 
som vil blive en del af din hverdag. 

Vi forestiller os, at du er uddannet ingeniør og har minimum 3 års erfaring med opgaver inden for statiske 
beregninger på komplekse konstruktioner og derigennem opnået et højt vidensniveau inden for statik. 

Som vores nye medarbejder ser vi også gerne: 

• At du har et godt og smittende humør 
• At du udvikler eller besidder evnen til at oparbejde en god kontakt til kunder/bygherrer, 

entreprenører og myndigheder – og til dine kolleger 
• At du er resultatorienteret 
• At du har fokus på, at forudsætningen for succes er aflevering af egne bidrag til fællesskabet 

Vi tilbyder spændende opgaver med faglige udfordringer i en virksomhed med en stærk markedsposition og 
konkurrenceevne samt ambitioner om markant vækst. Vi har høj fokus på trivsel i vores dagligdag. Her 
tilbydes frihed under ansvar i en omgængelig og afslappet atmosfære i et professionelt miljø. Løn efter 
kvalifikationer.  

Vi er et rådgivende ingeniørfirma med 17 engagerede medarbejdere, der udover en bygge- og 
projekteringsafdeling også består af en miljøafdeling, hvor vi arbejder med bl.a. miljøansøgninger, VVM og 
lokalplanlægning m.m. 

Vores kontor er beliggende på Danmarksvej 8, 8660 Skanderborg. 
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.wh-pa.dk  
 
Lyder ovenstående spændende for dig? Så send din ansøgning og CV til os.   
 
Hvis du er interesseret i at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jesper Arndt 
Andersen på tlf.: 3094 8616 eller Peter Huus på tlf.: 3073 9341 eller mail: ph@wh-pa.dk  

Vi indkalder løbende til samtale og ansætter, når den rette kandidat er fundet. 

Ved fremsendelse af din ansøgning giver du samtidig WH-PlanAction ApS tilladelse til at behandle din 
ansøgning, herunder at gemme den i 6 måneder. Hvis du ønsker din ansøgning slettet inden udløb af de 6 
måneder, bedes du give os besked om dette. 
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