
 
 
 
 

Applied Management Group leder efter en som dig:  
 

 
BYGNINGSKONSTRUKTØR 

Er du bygningskonstruktør? Har du en praktisk baggrund og ved du hvordan man 
bygger? Så er her chancen for at få en travl hverdag med spændende projekter.  

Bliv en del af AM Group 
I AM Group har vi fokus på at eksekvere kundens projekter fra idéfase til aflevering. Vi kommer vidt 
omkring og bygger både laboratorier, fabrikker og kontorer – ofte i den farmaceutiske industri. Der 
stilles store krav til kvalitet fra start til slut. 

Bygningskonstruktør, der brænder for det gode byggeri 
Du er uddannet bygningskonstruktør – gerne med en praktisk baggrund. Du er stærk på IT; 
AutoCAD, Revit, Excel, PowerPoint og Word. Som person er du nysgerrig, detaljeorienteret, åben, 
idérig og med gode kommunikationsevner. Du har en solid faglig basis i byggebranchen 

Tager ansvar for projektet fra A-Z 
Som bygningskonstruktør i AM Group er du med i hele projektforløbet. Du vil både projektere, 
planlægge, indhente tilbud, holde byggemøder og kommunikere med håndværkere, kunder og 
rådgivere helt frem til den endelige aflevering. Du vil komme til at arbejde med AM Groups 
projektmodel fra idéforslag over projektering og udførelse til aflevering og opfølgning. 

Sparring og gode kolleger 
Du bliver en del af en effektiv organisation, hvor vi samarbejder på tværs af projekterne og hjælper 
hinanden. Vi er projektledere og tekniske rådgivere primært indenfor den farmaceutiske og 
procestekniske branche. Vi oplever en stigende interesse for vores praktiske tilgang til opgaverne. 
Det kan være alt fra nybygning og ombygninger af produktionsfaciliteter, kontorområder, lagre og 
laboratorier og ind i mellem også mindre specialopgaver. Vi spænder bredt og derfor forventer vi, 
at du er nysgerrig og har lyst til at sætte dig ind i nye områder. 
 
Lyder det som noget for dig? 
Ansøgningsfrist er den 10. oktober 2019 og vi forventer du kan starte senest den 1. december 2019.  

Du skal sende din ansøgning og dit CV til Lars Krog-Jensen på email lkj@amgroup.dk. Du kan også 
ringe til Lars på 2214 6629 og høre mere om jobbet. 

Læs mere om os på www.amgroup.dk  


