
Bygningskonstruktør med lyst til at sætte retningen for vores internationale afdeling

Arbejdsområder
 Udarbejdelse af tegninger f.eks. plantegninger, 

detaljetegninger af etageadskillelser, 
principtegninger m.v.

 Vedligeholdelse af tegningsmateriale i forhold 
til lydberegninger, BR18 og SBI252 samt 
koordinering og kontakt til vores kunders 
tekniske designer og leverandører

 Teknisk support for eksisterende kunder bl.a. 
ved at holde sig opdateret på kundernes 
godkendelser, test, krav samt besvarelse af 
tekniske spørgsmål. 

 Være med til at opbygge og styrke samarbejdet 
med de Skandinaviske lande

 Udarbejdelse af konstruktionsnotater til 
renovering af boligenheder

 Granskning af gældende forhold for 
boligenheder herunder brandmæssige-, 
lydmæssige- og konstruktionsmæssige forhold. 

 Dialog med bygherre, arkitekter eller øvrige 
projekterende 

Langmach Ribe er en veldrevet virksomhed med fokus på medarbejdernes trivsel og glæde samt høj faglighed
med masser af mulighed for sparring og udvikling. Udover ovenstående opgaver udfører vi bl.a. certificeret
brandrådgivning for ingeniørvirksomheder arkitekter, entreprenører, og kommuner på alle typer af byggerier
herunder etageboligbyggeri, landbrug, industri, fængsler, hoteller, kontorbyggeri og institutioner. Derudover
arbejder vi med risikostyring og forebyggelse og udfører besigtigelser af virksomheder i både Danmark og
Europa. Vi har fokus på uddannelse og læring og afholder kurser inden for AVS og operationel risikostyring via E-
learning.

Hvis du har lyst til at høre mere, er du også velkommen til at ringe til Ivan Langmach Jacobsen på 24 45 45 11

Ansøgning kan sendes til Gitte Langmach på glj@langmachribe.dk. Du kan læse mere om Langmach Ribe på
www.forebygbrand.dk. Vi afholder samtaler løbende. Ansøgningsfrist senest 10. december 2021, med opstart hurtigst muligt
eller senest 1. februar.

Vi forventer
 Du er uddannet bygningskonstruktør eller 

lignende. 
 Du har erfaring fra REVIT, gerne med 

modellering af objekter i 3D
 Erfaring med Word og Excel
 Kan kommunikere mundtlig og skriftlig på 

engelsk
 Gerne erfaring med tysk, dette er dog ikke et 

krav
 Gerne håndværksmæssig forståelse

Vi tilbyder
 En arbejdsplads med fokus på det hele 

menneske
 Mulighed for uddannelse indenfor  

interesseområder
 Tillidsfuldt arbejdsmiljø
 Arbejdssted i Ribe med mulighed for tilpasse 

arbejdsdage og længde under hensyntagen  til 
familie- og fritidsliv. 

 Gode kollegaer
 Løn inkl. pension

Vi søger en bygningskonstruktør der med sit engagement har lyst til at udvikle vores internationale afdeling. Du
bliver den faglige kontaktperson for vores internationale samarbejdspartnere og skal bl.a. være
tovholder på færdiggørelsen af én af vores kunders konstruktionsbog til udgivelse på det danske marked, og
efterfølgende være ansvarlig for udvikling af lignende konstruktionsbøger til både det danske og udenlandske
marked. Der må forventes enkelte rejsedage i forbindelse med jobbet.
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