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RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA 
med speciale i broer og bygværker BROCONSULT 

JOB ANNONCE 
KONSTRUKTIONSINGENIØR TIL ROSKILDE 
Gerne med projekteringserfaring inden for renovering af eksiste-

rende broer og tunneller og/eller opførelse af nye broer og tun-

neller. 

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE: 

Broconsult A/S har ca. 14 engagerede medarbejdere, og har konto-

rer i Roskilde, Odense og Aalborg. Virksomheden, der er et datter-

selskab af EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, har ansvaret for brofor-

valtningen i ca. 30% af landets kommuner, og løser desuden opga-

ver som f.eks. større bro- og tunnelanlæg for Vejdirektoratet, Ba-

nedanmark, og sammen med nogle af landets største totalentre-

prenører. 

STILLINGSBESKRIVELSE: 

Du bliver involveret i nogle af de mest spændende broprojekter i 

Danmark. Du kommer til at opleve en innovativ projektkultur og et 

meget dynamisk miljø, hvor der er korte beslutningsprocesser og 

gode muligheder for medindflydelse. 

Du vil få god mulighed for at bruge din erfaring og viden inden for 

konstruktion af broer og tunneller på nogle af de mange spænden-

de broprojekter, som kører nu og på dem, som er på vej.  

VI BRUGER: 
- MS Project
- Civil 3D 2020
- LUSAS-Bridge
- MathCad 16
- Brosyn 

- AutoCad 2020 & REVIT 2020 
- Robot 2016
- Brocon 
- Droner / Stationære 3D scannere

EGENSKABER:  

Du kan arbejde selvstændigt, men alligevel er du en god holdspil-

ler, der er i stand til at arbejde sammen med andre om et projekt. 

UDDANNELSE:  

Vi er både interesseret i at høre fra kandidater, der er civilingeniø-

rer, og diplomingeniører. 

ERHVERVSERFARING: 

Det forventes, at du minimum har 1 - 3 års erfaring med projekte-

ring af broer og tunneller, herunder erfaring i brugen af LUSAS eller 

ROBOT evt. anden type af FEM program. 

SPROGKUNDSKABER:  

Du taler og skriver dansk og engelsk, og er vant til at arbejde med 

IT. 

LØN:  

En attraktiv lønpakke der modsvarer dine kvalifikationer. 

DU TILBYDES: 

Du tilbydes en meget attraktiv og udviklende stilling i en dynamisk 

virksomhed, hvor arbejdet foregår i et travlt og uhøjtideligt miljø i 

tiltalende omgivelser, og hvor faglig kompetence og teamwork 

prioriteres meget højt. 

Du tilbydes, som øvrige Broconsult medarbejdere, fuld fleksibel 
arbejdstid og -sted.

ARBEJDSSTED: 

Hovedkontoret Roskilde 

SÅDAN ANSØGER DU: 

Vil du vide mere om stillingen så kontakt Adm. Direktør Steen 

Kronborg Nielsen tlf. 2327 1032 skni@broconsult.dk 

Ansøgning vedlagt CV sendes til Adm. Direktør Steen Kronborg 

Nielsen skni@broconsult.dk 
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