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VIRKSOMHEDEN 

 

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. De arbejder med ingeniørteknik, miljø og 

samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. Deres overordnede 

forretningsmæssige mål er at være deres kunders foretrukne rådgiver. Og god rådgivning handler om at 

være tæt på kunden. Siden grundlæggelsen i 1930 har de deltaget i flere end 50.000 projekter i 175 lande. 

Deres kunder møder dem på projektkontorer og i datterselskaber verden over. De er 6.400 medarbejdere 

og beskæftiger blandt andet ingeniører, biologer, geologer, økonomer, landinspektører, antropologer, 

sociologer og arkitekter. I Danmark er der regionale kontorer spredt over landet. Desuden er der 

projekteringskontor i Indien. Når de løser rådgivnings- og projekteringsopgaver, er det med et indgående 

lokalkendskab, samtidig med at de kan trække på hele koncernens internationale erfaring. Til området 

Byggeri søges en dygtig EL ingeniør. Du vil arbejde fra Lyngby hovedkontoret. 

 

Læse mere om COWI på: www.cowi.dk 
 
                   
STILLINGEN 
 
Området Byggeri beskæftiger ca. 400 personer og du vil være en del af et dygtigt projekteringsteam og vil 

referere til Sektionslederen for området. Sektionen arbejder med stærkstrømsteknik, bygningsautomatik, 

IT-Sikring, Lysdesign og commissioning i et samspil. Der er i alt 46 ansatte i el-projekteringsafdelingen i 

Lyngby.  

Opgaverne er mangfoldige og omfatter bl.a. kulturbyggerier, koncerndomiciler, forskningsbyggerier, 

hospitaler, undervisningsbyggerier, underjordiske P-huse, internationale produktionsvirksomheder, 

lufthavne, datacentre og boliger. Opgaverne omfatter såvel danske som internationale projekter, som ofte 

løses i et samspil med de indiske kollegaer i Chennai. Du vil få mulighed for at være en del af et stærkt 

fagligt miljø og vil med din faglighed og personlighed være en aktiv del af teamet.  

Dine opgaver vil være: 

• at være disciplinleder for el-installationer på mindre og mellemstore projekter, hvor du følger 

projektet fra start til slut, herunder teknisk og økonomisk ansvar for den del af projektet du er 

ansvarlig for. 

• assistere disciplinledere for el-installationer på større projekter, herunder sikre at projektets 

forudsætninger og krav bliver implementeret i projekterne 

• alt fra rådgivning, projektering, design, specifikation, opfølgning, tilsyn og commissioning på EL-

tekniske projekter. 

• at arbejde som projektingeniør både i teams og selvstændigt, og altid i tæt samarbejde med de 

øvrige fag i COWI Byggeri. 

• at have kontakt til internationale kollegaer i gennemførelsen af udvalgte projekter. 

• at deltage i el-sektionen for faglige udvikling i samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere 

http://www.cowi.dk/


Stillingen kan tilpasses efter de kompetencer og ønsker man bringer med ind. Således er der også mulighed 

for at arbejde med bygherrerådgivning. 

 

KANDIDATEN 
 

Du har en ingeniør- eller installatørmæssig baggrund og minimum 8 års erfaring eller mere med 

projektering af EL-tekniske installationer fra rådgivere eller entreprenører. Generelt er du godt funderet på 

det EL-tekniske område. Du har kendskab til såvel stærkstrøms- som svagstrømsområdet. Har du erfaring 

med projektledelse vil det være en fordel. Du er bekendt med 3D-projektering, og har eventuelt kendskab 

til Revit MEP.  

Vi forventer, at: 

•  du er udadvendt og trives i en travl hverdag. 
•  du lægger vægt på samarbejde, er kvalitetsbevidst og formår at  

 bevare det store overblik. 
•  du kan arbejde selvstændigt og er god til at planlægge, styre og  

 afslutte dine opgaver. 
•  du er stærkt funderet i dansk skrift og tale og er velfunderet i  

 engelsk. 
•  du har mod på at lære nye discipliner. 
•  du har lyst til at arbejde med internationale opgaver. 

 
GAGE OG BENEFITS 
 
Du får et job i en spændende virksomhed i vækst med gode faglige og karrieremæssige perspektiver, 
herunder også internationalt. De tilbyder et godt arbejdsmiljø med en udstrakt grad af frihed under ansvar. 
Et godt socialt miljø, hvor de arbejder udviklingsorienteret, og hvor sparring og videndeling er væsentlige 
elementer.  Der lægges stor vægt på, at det skal være sjovt at komme på arbejde og omgangstonen er frisk 
og humoristisk, samtidig med at man har respekt for hinanden og faget.  
 
Du får også rig mulighed for at påvirke din egen arbejdssituation, ligesom målrettede efteruddannelses- og 
udviklingsmuligheder også følger med jobbet. 

Der tilbydes en konkurrencemæssig løn, der afspejler de krav, der stilles.  

 
TILTRÆDELSE 
 
Stillingen ønskes besat snarest muligt.  
 
 
 
 
 
 



Henvendelse vedr. denne stilling sker til: 
 
Nordic Headhunting 
Managing Partner, Steen Høybye Mortensen 
Strandvejen 171, 2900 Hellerup  
+45 4012 3806 
shm@nordicheadhunting.dk 

mailto:shm@nordicheadhunting.dk

