
Ingeniører/konstruktør/teknisk designer til projektering af tagkonstruktioner

Palsgaard Spær A/S, Hampen, Aabenraa, Nørresundby, Vordingborg eller Slagelse

Har du tjek på bygningsstatik, og kunne du tænke dig et job, hvor du kan bruge din kreativitet og dit blik for 
detaljen? Så brug din viden i en virksomhed i vækst, hvor du får erfarne og hjælpsomme kolleger og masser 
af kundekontakt.

Vi har både spændende opgaver til dig, der er nyuddannet, og dig, der allerede har erfaring på området, og du 
vælger selv hvilken af vores fire afdelinger, du helst vil være en del af.

”Vi har en flad organisationsstruktur, og vores ledelse er altid kun et opkald væk. Du kan være helt sikker på, at der 
bliver lyttet godt efter, når du lufter dine idéer og interesser,” siger konstruktionschef Ulrik Stensgaard.

Velkommen til Palsgaard Spær, der er Danmarks største producent af træspær og kendt for at levere kvalitets-
løsninger i hele Danmark. Selvom vores historie på markedet efterhånden går en del år tilbage, lægger vi vægt på 
udvikling – også når det gælder vores medarbejdere. Mange af dine nye kolleger har allerede været hos os i mange 
år, og det håber vi også, at du kommer til.

Du projekterer kvalitetsspær til huse
Til dagligt har du løbende ansvaret for omkring 10-20 sager, hvor du projekterer tagkonstruktioner i træspær og 
udarbejder produktionsgrundlag. I samarbejde med bygherrer, kunder og rådgivere finder I frem til den bedste 
tagløsning til specifikke enfamiliehuse. Her er det vigtigt, at du holder tungen lige i munden, så den endelige løsning 
er bedst ift. pris, produktion og kundens behov.

”Alle tagkonstruktioner er forskellige, og det er kunderne også – så det er en ny sag hver gang. Der er ingen 
standardløsninger, så man skal se på hver opgave med kreative øjne for at finde den bedste løsning,” fortæller Ulrik.

Faglighed, hjælpsomhed og stærkt samarbejde
I alt er vi ca. 70 funktionærer og ca. 135 timelønnede spredt i hele Danmark. Vi er delt op i 5 afdelinger i Hampen, 
Kliplev, Nørresundby, Vordingborg og Slagelse, og du vælger selv, hvilken afdeling du har lyst til at blive en del af. 
Fælles for alle afdelinger er, at vores faglige baggrunde spænder bredt. Derfor støtter vi hinanden rigtig godt, når 
vi sammen sikrer de bedste løsninger for vores kunder.

Du får en attraktiv lønpakke inklusiv pension og sundhedsforsikring. Derudover får du stor frihed til selv at planlægge 
din arbejdsdag og tilpasse dine mødetider, så arbejde og fritid går op.

Er det dig, vi mangler?

 · Du er uddannet ingeniør, konstruktør eller Tekniske designer – måske du har nogle års erfaring, måske   
   kommer du med helt friske uddannelsespapirer – så længe du har styr på bygningsstatik.

 · Du har flair for IT – vi bruger Concorde XAL, Office-pakken, Outlook 365 og spær-dimensionerings
   programmet TrussCon/RoofCon, som vi nok skal give dig en grundig oplæring i.

 · Du har gode formidlingsevner og kan forklare fagtekniske begreber, så alle forstår dem.

 · Du er imødekommende og initiativrig, og du kan opbygge en positiv dialog med kunden om 
   deres tagprojekt.

Interesseret?
Send din ansøgning og dit CV til ust@pasp.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kon-
struktionschef Ulrik Stensgaard på 2496 1498. Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion.

Vi glæder os til at høre fra dig.


