
Teknisktegner/ kvalitetssikrings supporter – ABC Pavilloner A/S - Silkeborg 

Vi søger en dygtig og selvstændig arbejdende teknisk tegner/ kvalitetssikrings 
supporter. Stillingen er en administrativ stilling med reference og samarbejde 
med vores produktionsleder. 

Dine opgaver: 

• Udarbejdelse af tekniske tegninger og dokumenter og sikre dig at de altid er af
højeste kvalitet samt sørge for at de bliver leveret til tiden.

• Kvalitetskontrol, med særlig fokus på egenproduktion, så projekterne går godt
og smertefrit igennem produktionen

• Øvrige forefaldende tekniske assistentopgaver som fx beskrivelser, materiale til
byggesagsbehandling

Dine kvalifikationer: 

Du må gerne have teknisk erfaring inden for træbranchen, suppleret med en 
videregående uddannelse som f.eks. bygningskonstruktør eller ingeniør. 

Det er en forudsætning, at du kan arbejde i AutoCAD, REVIT og NAV (sidst nævnte 
ønskeligt), har flair for IT og er fortrolig med Officepakken. Samt at du taler og 
skriver dansk. 

Som person vægter du din faglighed højt, og det driver dig at levere et godt stykke 
arbejde. Du er selvstændig og arbejder fokuseret og detaljeret med dine opgaver og 
formår at bevare overblikket i en travl hverdag. Du er god til at samarbejde samt 
villig til at gå en ekstra mil, når det kræves for teamet - og så gør det ikke noget, at 
du har en god portion humor.  

Vi tilbyder: 

Du vil indgå i et engageret team, der gerne bidrager med faglig sparring og støtte. Vi 
garanterer en udfordrende hverdag i et uformelt miljø med adresse Sønderkrogen 7 – 
Silkeborg. Lønpakke forhandles efter kvalifikationer. 

Tiltrædelse: 

Vi ønsker at finde den rette kandidat hurtigst muligt, så ansøgningerne vil blive 
behandlet løbende.  

Er du interesseret i jobbet? Så send en ansøgning med CV til job@abcpavilloner.dk  

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kjeld S. Facius på tlf. 
+45 2361 2630. 

ABC Pavilloner A/S bygger kontor, boliger, institutioner, skoler og mandskabsfaciliteter til 
midlertidig eller permanent brug i fleksibel præfabrikeret modulbyggeri. 

www.abcpavilloner.dk

ABC Pavilloner A/S 
Sønderkrogen 7 
DK-8600 Silkeborg 

ABC Pavilloner A/S 
Silovej 40 

DK-2690 Karlslunde 

ABC Pavilloner A/S 
Finlandsvej 2-4 
DK-4970 Rødby 
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