
Er du på udkig efter job som ingeniør/bygningskon-
struktør/arkitekt indenfor byggebranchen? Og har 
du uddannet dig til brandrådgiver BK2/3/4 oven i 
din uddannelse? Så mangler vi dine stærke kompe-
tencer hos Danakon a/s. 

Om os
Danakon a/s er en veletableret, rådgivende inge-
niørvirksomhed med 32 medarbejdere, der siden 
1952 har rådgivet bygherrer, arkitekter, kommuner, 
almene boligforeninger, entreprenører og mange 
andre kundegrupper inden for løsning af bygge- og 
ingeniørfaglige byggeopgaver.
Danakon udfører projekter indenfor nybyggeri, 
renovering og energirådgivning, og har certificerede 
medarbejder indenfor brand, statik og DGNB, som 
har en stor prioritet i virksomheden.
En positiv udvikling i ordretilgangen gør, at vi kan 
ansætte nye medarbejdere.

Om dig
Du er uddannet ingeniør, bygningskonstruktør eller 
arkitekt og har gerne 3-5 års erfaring fra et rådgi-
vende ingeniørfirma. 
Du er vant til at arbejde selvstændigt, og kan lide at 
arbejde tværfagligt med dine kollegaer og klienter - 
gerne med ”øje for lidt mer”.

Du får mulighed for både at projektere nybyggeri og 
renovering, herunder:
   Projektering og fagtilsyn
   Mulighed for projektledelse
   Håndtering af udbudsdokumenter
   Beregninger
   Myndighedsansøgninger

Om jobbet
Ønsker du en stilling i en virksomhed med en flad 
organisation og et stærkt tværfagligt samarbejde 
blandt kolleger med en uformel omgangstone, så 
passer du ind her. 
Danakon bor på en totalrenoveret gård i smukke 
omgivelser tæt på Sengeløse og Taastrup. Vi har an-
vendt ’egne kompetencer’, da vi istandsatte gården, 
og synes selv, at resultatet er blevet fantastisk.

Du får
   Spændende projekter, store som små
   Gode muligheder for videreudvikling af dine 
faglige kompetencer

   Løn efter kvalifikationer
   Frokostordning
   Sundhedsforskning

Sådan søger du jobbet
Send din ansøgning sammen med dit CV til ph@
danakon.dk
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 
at kontakte Direktør Peter Halkjær på ph@danakon.
dk eller mobil 28 34 93 00.

Vi holder samtaler løbende, så vent ikke med at 
sende din ansøgning. Tiltrædelse er snarest muligt.
Vi glæder os til at høre, hvorfor du ønsker at blive 
en del af holdet.

BRANDRÅDGIVER


