
 

NemStatik søger erfaren 
konstruktionsingeniør 
 

Vi søger en erfaren konstruktionsingeniør med interesse for statiske beregninger af 
bærende konstruktioner. Vi får mange spændende projekter ind fra vores 
samarbejdspartnere til kontrol og granskning af bærende konstruktioner samt 
udførelse af statiske beregninger. I den sammenhæng har vi brug for en ny 
medarbejder med erfaring på området til at styrke vores team.  

Vi forventer at du har interesse for og mindst 5 års erfaring med statik som rådgivende 
ingeniør. Det er en fordel, men ikke et krav, at du er certificeret statiker. Du skal kunne 
arbejde selvstændigt med afrapportering og naturligt indgå i samarbejdet med 
NemStatiks øvrige medarbejderstab og kunder. 

Dine kvalifikationer:  

- Uddannet konstruktionsingeniør 
- Minimum 5 års erfaring med statik fra rådgivende ingeniørvirksomhed 
- Gerne certificeret statiker 
- Interesse for formidling og support af vores programmer 
- Evt. interesse for og kendskab til VBA-programmering 

Vi kan tilbyde:  

- Ansvar for projektkontrol og granskning af bærende konstruktioner på større 
projekter – fx højhusbyggerier, skolebyggerier, større idrætshaller.  

- Ansvar for udførelse af statiske beregninger som specialistydelse 
- Mulighed for at indgå i teamet for formidling, support og udvikling af NemStatiks 

programmer  

Om NemStatik: 

NemStatik er en mindre rådgivende ingeniørvirksomhed med lokaler i Frichsparken i 
Aarhus. Udover at kontrollere og granske byggeprojekter samt udføre statiske 
beregninger udvikler og sælger NemStatik egne programmer til udførelse af statiske 
beregninger. Vores speciale er beregning af komplekse skivebygninger, hvor vi med 
NemStatik programmerne hurtigt kan beregne og vurdere de mest optimale 
løsningsmuligheder for de bærende og stabiliserende konstruktioner. Vi gør det 
komplekse simpelt – fra last og stabilitetsberegning til detaileftervisning af skiver, 
vægge og søjler, fundamenter og pæle.  

Vi er stolte over at have været med på flere af de helt store højhusprojekter i Danmark som 
tredjepartskontrollanter - bl.a. Aarhus City Tower, Ceres Panorama, Papirtårnet i Silkeborg, 
Kolding Sky, Boligtårne Projekt Nord Kbh. Nordhavn og Rødovre Port.  
Se mere på vores hjemmeside: www.nemstatik.dk 

 
Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning til nemstatik@nemstatik.dk 
Vi behandler alle ansøgninger løbende. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Direktør Kaj Jensen på tlf.: +45 24 44 40 29. 

nemstatik@nemstatik.dk

