
 

 

  

 

 

 
 

Kan du tegne? Så kan vi bygge! 
Kvalitet + godt håndværk + ordentlighed!  

Er du klar på nye udfordringer i spændende virksomhed?  

Reglar, lægter, gulvbrædder og tegl er vigtige detaljer – og der er mange detaljer, før det 
nye hus er klart. Du er den professionelle, som tegner de mange detaljer sammen i et 

bygbart og æstetisk drømmehus for vores kunder!  

Dit arbejde er med hele vejen fra kunden og byggerådgivere indgår en aftale ud fra 
dine flotte skitser. Vores dygtige byggeleder og håndværkere arbejder derefter videre 

med dine mere detaljerede tegninger frem mod aflevering af drømmehuset. Du er med 
til at sikre os glade og tilfredse kunder! 

Dine tegninger bygger bro mellem de tekniske fag og vores faste entreprenører, som 
sikrer vores kunder et trygt byggeforløb hele vejen. 

 
Du er kyndig bruger af Revit, gerne Enscape og måske også AutoCAD. Udover 

projektering og konstruktion i Revit får du ansvar for at udarbejde myndighedsprojekter 
og færdigprojektering frem til udførelse. 

 
Din faglige baggrund kan fx være bygningskonstruktør / byggeteknikker gerne med en 

god, håndværksmæssig baggrund?  
 

Erfaring? Vi ser gerne du har 3-5 års erfaring og ønsker nye udfordringer og nye, gode 
kolleger. Tøv dog heller ikke med at søge, selvom du er nyuddannet. 

 
Du bliver del af et tæt fagligt team, men vi har en flad organisation, så du arbejder 
bredt med forskellige kollegaer og fagligheder. Vi arbejder med vidensdeling på 

tværs, så kreativitet og struktur går hånd i hånd. 

Du går ikke på kompromis med kvaliteten og er stolt af dit faglige håndværk. 

Værdier i vores virksomhed: 
Hus til tiden. Ordentlighed, punktlighed og tilfredse kunder. Tror på vores egne evner.  

Vi siger hellere nej tak til en opgave, hvis vi ikke kan løse den godt nok eller hurtigt nok. 
 

Interesseret? Ring eller skriv til Søren Andersen fra 3XAndersen, som hjælper os  
med at finde vores nye medarbejder:  6170 8588 sa@3xandersen.dk   
Du kan også sende en ansøgning / uploade dit CV på: Ansøg Tegner 

 
Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette. 

Vi kalder løbende ind til samtaler. 
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