
Kunne du tænke dig at være en del af EKJ, og vil du være med til at designe fremtidens bro- og an-
lægskonstruktioner? Har du mere end 7 års erfaring indenfor projekteringsopgaver af bro- og an-
lægskonstruktioner, så er det måske dig, som skal være vores nye fagchef.

EKJ SØGER DYGTIG FAGCHEF
Du kommer til at sidde som afdelingens fagchef og arbejde med design af bro- og anlægs-
konstruktioner, lige fra konceptudvikling til detailprojektering og tilsyn under udførelses-
fasen. Du vil høre under en afdeling, hvor du vil blive inddraget i store og små projekter, 
og hvor du skal kunne bidrage til at finde gode løsninger til afdelingens projekter. Desuden 
skal du som afdelingens fagchef bidrage til afdelingens faglige udvikling, og i samarbejde 
med afdelingslederen sikre dig, at afdelingen dækker de kompetencer, som er nødvendige. 
Du skal kunne administrere at have gang i mere end én opgave eller projekt ad gangen.

OM DIG
Som fagchef skal du have minimum 7 års erfaring indenfor anlægsprojekter, og du skal 
have stor lyst til at udvikle dig selv og afdelingen fagligt. Du skal have godt kendskab til de 
danske designnormer og regler samt Vejdirektoratets og Banedanmarks designstandarder. 
I stillingen som fagchef får du en vigtig rolle i afdelingen for broer og anlægskonstruktio-
ner, og kommer til at refererer til afdelingslederen. Som person er du ansvarsfuld, og du 
ser muligheder i stedet for problemer. Du skal kunne arbejde selvstændigt og have fokus 
på faglig kvalitet og leverancer til tiden. Samtidig skal du have et stærkt samarbejdsgen og 
have lyst til at indgå i flere projekter med rollen som den faglig tunge ressource, som man-
ge af dine kollegaer vil drage nytte af.

Dit primære ansvarsområde vil være inden for dimensionering og projektering af bro- og 
anlægskonstruktioner, og dine arbejdsopgaver vil bl.a. inkludere:

• Fagligt ansvar for statiske beregninger af broer og anlægskonstruktioner
• Dimensionering og projektering af brokonstruktioner 
• Specialistopgaver inden for broer- også på tværfaglige projekter
• Kvalitetssikring af beregninger
• Agere fagleder på større tværgående infrastrukturprojekter 

VI LÆGGER VÆGT PÅ FØLGENDE EGENSKABER
Du skal:

• være serviceorienteret og kunne agere handlekraftigt 
• have fokus på kundetilfredshed 
• kunne ”rykke”, når situationen kræver hurtig indsats på akutte opgaver 
• være fleksibel i forhold til arbejdstid, når opgaverne kræver det 
• arbejde såvel selvstændigt som i grupper med dine kolleger og kunder 
• have lyst og evner til at bidrage til den faglige og forretningsmæssige udvikling af 

afdelingen 
• kunne bevare overblikket, også når der er mange bolde i luften 
• have gode evner til formidling i både skrift og tale på både dansk og engelsk
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EKJ SØGER
FAGCHEF 

FOR BRO- OG 
ANLÆGSKONSTRUKTIONER

INTERESSERET?

Vil du høre mere 
om jobbet, er du 
velkommen til at 
kontakte afde-
lingsleder Julie 
Egelykke Bilsby: 
jeb@ekj.dk

Du kan læse mere 
om vores afdeling 
på www.ekj.dk


