
 

 

 

 

Ingeniør til teknisk vejledning, kalkulationsberegning og projektkoordinering 

 
Har du lyst til at specialisere dig og samtidigt være involveret i projekter med stor forskellighed i hele 

Skandinavien? 

 

Vi søger en ingeniør, der har lyst til at indgå i vores nyligt sammenlagte produktionsenhed. Du vil få berøring med 

vores specialer inden for spændarmering og fundering og opleve en varieret dagligdag med opgaver, der strækker 

sig fra salg og tilbud, til produktion og sagskoordinering. Vi leder efter en kandidat, der både kan arbejde 

selvstændigt med tekniske problemstillinger og samarbejde med teamets øvrige ansatte om de mange 

spændende projekter. 

 

Virksomhed CCL Scandinavia er en af Skandinaviens førende virksomheder indenfor 

hovedområderne spændarmering, fundering og produkter med relation til disse 

områder. CCL Scandinavia er ISO 9001 certificeret. 

 

CCL Scandinavia er en del af CCL-gruppen, der leverer specialdesignede løsninger 

indenfor byggeri og anlægskonstruktion over hele verden. CCL-gruppen beskæftiger 

ca. 700 medarbejdere hvoraf ca. 70 arbejder i Skandinavien – heraf ca. 40 i CCL 

Scandinavia A/S.  

 

CCL Scandinavia består af 3 forretningsområder:  

SPÆNDARMERING, som under anvendelse af de nyeste teknologier, har specialiseret 

sig i design, levering og installation af lodrette efterspændingssystemer, efterspændte 

dæk og efterspændte anlægskonstruktioner. 

 

CCL FUNDERING, som tilbyder en række geotekniske services og udførelse i 

forbindelse med fundering, pilotering, spunsvægge, fugtbarrierer, kældre og kloak 

både i nye og eksisterende bygninger og anlægskonstruktioner. 

 

SPÆNDARMERING og FUNDERING har fælles ledelse og integreret samarbejde. 

 

PRODUKTER, der fremstiller og forhandler produkter og udstyr med relation til 

spændarmering, fundering og fremstilling af betonelementer.  

 

CCL Scandinavia investerer løbende i forskning og udvikling med henblik på fortsat at 

være på forkant og for aktivt at kunne blive ved med at bidrage til innovativt og 

omkostningseffektivt byggeri.  

 

 



  

 

 

Jobbets indhold 

 

De primære arbejdsopgaver er her listet i tilfældig rækkefølge: 

 

• Koordinering af tilbudsprojektering 

• Tilbud af spændarmerings- og funderingsopgaver – herunder priskalkulation 

• Arbejde med salgsstyrringssystemet SuperOffice 

• Registrere ordrer og følge projekter i økonomisystemet MS Dynamics NAV 

• Gennemføre visse projekter – herunder tid, økonomi og kvalitet 

• Teknisk vejledning/support til kunder og interessenter samt internt. 

 

Faglige kvalifikationer: 

 

• Uddannelse som ingeniør – eller anden teknisk uddannelse 

• Erfaren bruger i Excel 

• Kendskab til AutoCAD, Revit – eller lignende 

• Engelsk i skrift og tale 

 

 

 Personlige kvalifikationer: 

 

• Detaljeorienteret 

• Kvalitetsbevidst 

• Fortrolig med kalkulation 

• Kendskab til svensk og norsk 

• Godt humør 

• Have lyst til projektarbejde 

 

 

Medarbejderen får plads i en dynamisk afdeling for produktion med engagerede medarbejdere og vil her være 

aktiv i forbindelse med tilbud, teknisk afklaring og gennemførelse af projekter. I denne stilling vil medarbejderen 

kunne udvikle sig til at blive en af de førende specialister i Danmark indenfor spændarmering og minipæle. 

 

Stillingen refererer til lederen for SPÆNDARMERING og FUNDERING. 

 

Hvis du vil vide mere om CCL Scandinavia A/S og stillingen, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside 

www.cclscan.dk eller kontakte afdelingschef Anders Kastberg på telefon 4084 0926 eller mail: 

akastberg@cclint.com 

 

 


