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HK Byg Entreprise A/S er en ambitiøs entreprenørvirksomhed, der er specialiseret i hoved- og
totalentreprise på Sjælland. Vi udfører både nybyg og renovering af boliger og 
erhvervsejendomme, og råder både over byggestyringskompetencer samt egenproduktion. 
I dag har vi ca. 40 medarbejdere, hvoraf størstedelen beskæftiger sig med vores forskellige 
byggeprojekter. Vi arbejder aktivt med at skabe attraktive rammer, hvor der er plads til 
kompetenceudvikling og sparring med dygtige kolleger.

Om stillingen

Brænder du for at bidrage til optimale byg-
geprocesser ved hjælp af digitale værktøjer? 
Har du erfaring med og ideer til 
implementering af BIM og VDC i de for-
skellige faser i et byggeprojekt? Har du gode 
samarbejdsevner og forstår at tilpasse din 
kommunikation til mange forskellige 
interessenter?

Hos HK Byg Entreprise arbejder vi ambitiøst 
med BIM og VDC for at optimere vores byg-
ge- og arbejdsprocesser mest muligt. Vi ser 
stor værdi i værktøjerne, men er også op-
mærksom på kun at bruge dem hvor det 
giver værdi for os og vores sam-
arbejdspartnere. Vi har en ambition om at 
være med i front på digitaliseringen i bygge-
branchen og søger derfor, til vores kontor i 
hjertet af København, en digital projektleder 
som skal hjælpe med at videreudvikle 
virksomheden inden for brugen af VDC og 
BIM, både på projektniveau og internt i
firmaet. 

Profil

Vi leder efter en selvstændig person som har 
lyst til at være del af en dynamisk og
alsidig hverdag. Du bliver en del af et lille 
team som har ansvar for både udvikling og 
drift af byggeriets digitale værktøjer. Du skal 
have en god social forståelse og kunne
navigere rundt blandt både under-
entreprenører, rådgivere og bygherre. 
Vi forventer du kan arbejde selvstændigt 
og er opsøgende i forhold til opgaver. Du 
brænder for den digitale omstilling/udvikling 
i byggebranchen og har muligvis også 
arbejdet med det tidligere. Du har mod på 
at udvikle og undervise, men er også inter-
esseret i at drifte projektplatformen (Dalux) 
når det er sat op. Dine arbejdsopgaver vil 
primært ligge i udførsels- og afleverings-
fasen af projekter og det er derfor en fordel 
at have kendskab til processerne heri og at 
du kender til byggeprojekter fra en
entreprenørs side.

- Er du vores nye kollega

Digital projektleder

HK Byg Entreprise A/S

Vi skaber rammerne
Cvr.: 33493347

Adresse

Amagertorv 24
DK-1160 København K

Kontakt

Entreprise@hk-byg.dk
+45 3251 1820

Vi tilbyder

Hoved- eller totalentreprise
Projektudvikling
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Som digital projektleder vil dine 
ansvarsområder bl.a. være:

Sikre den digitale projekt 
platform på byggeprojekterne

+

Undervise i digitale værktøjer+

Filhåndtering i de forskellige 
projektfaser

+

Anvende og bearbejde modeller til 
projektplatform (Dalux)

+

Hjælpe tilbudsafdelingen med 
mægndeudtræk (på 2D i Bluebeam 
og 3D i Solibri)

+

Du har arbejdet VDC- og BIM i en 
lignende stilling før

Du er selvstændig og ansvars-
bevidst

Du har erfaring og kendskab til 
en Revit, Dalux, Bluebeam og 
Solibri

Du er uddannet konstruktør eller 
ingeniør, gerne med erfaring fra 
byggeprojekter som entreprenør

Du er udadvendt, positiv og
fleksibel

Kvalifikation og baggrund

+

+

+

+

+

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte vores digitale projektleder Nadya 
Dar på tlf.: +45 2868 1996 eller på e-mail: dar@hk-byg.dk.

Tiltrædelse snarest muligt.

Alle ansøgninger skal sendes til job@hk-byg.dk med teksten 
“Digital projektleder” i emnefeltet.

Ansvarsområder

Digital projektleder
- Er du vores nye kollega

Relevante kvalifikationer og baggr-
und for stillingen:

HK Byg Entreprise A/S

Vi skaber rammerne
Cvr.: 33493347

Adresse

Amagertorv 24
DK-1160 København K

Kontakt

Entreprise@hk-byg.dk
+45 3251 1820

Vi tilbyder

Hoved- eller totalentreprise
Projektudvikling


