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Bygherrerådgiver København 
 
Vil du være med til at forme fremtidens byggeri i Danmark? 

 
D|K2 Bygherrerådgivning oplever tilgang af nye opgaver, og vi søger derfor en kompetent og 
erfaren bygherrerådgiver med base i København – og med opgaveløsning i hele Danmark. 

 
Som bygherrerådgiver varetager du bygherrefunktionen og sikrer projektets gennemførelse fra start til 
slut.  

 
Vi tilbyder 
Et udviklende job i et attraktivt og fagligt miljø. Vores opgaver er varierende og udfordrende, og du får 
dygtige, dedikerede kolleger og gode udviklingsmuligheder i et stimulerende arbejdsfællesskab. Vi er en 
arbejdsplads med en uformel kultur, hvor dynamik, samarbejde og en stærk faglighed er i højsædet. Vi 
arbejder med udgangspunkt i et helhedsorienteret perspektiv, og du vil komme til at samarbejde med 
vidt forskellige fagligheder. 
 

 
Du tilbyder 
Som person er du tillidsskabende og samarbejdsorienteret. Du er en udpræget teamplayer og trives i 
et tværfagligt samarbejde. Du overholder deadlines og arbejder systematisk og struktureret. Du har 
gode kommunikationsevner på skrift og tale, og ambitioner om at skabe resultater for bygherren. 

 
• Du har minimum 10 års erfaring fra stillinger i byggeriet, og gerne erfaring som 

rådgiver / bygherrerådgiver. 
• Du har stor viden om byggeriets faser samt om parternes roller og ansvar 
• Du har erfaring med udbuds- og processtrategier og har erfaring med gennemførelse 

af konkurrencer og udbud af rådgivningsydelser 
• Du har arbejdet med økonomistyring og risikoanalyser i byggeriet 
• Du har forretningsforståelse og kan identificere kundens behov og sælge den specifikke ydelse 
• Du formår at sætte dig i bygherrens sted og har fokus på værdiskabende processer 

 
 

Yderligere information 
Hvis du har spørgsmål om stillingen, kan du kontakte Torben Østergaard Nielsen på 3066 5186.  
Løn og ansættelsesvilkår efter aftale, og opstart hurtigst muligt.  
Send din ansøgning til ton@d-k2.dk, mærket 'bygherrerådgiver’. 
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