
LPU rådgiver i det byggetekniske indeklima samt byggeteknik og har med en kundeportefølje på mere end 650 løst flere end 3.500 opgaver for kunder med 
indeklimaproblemer og byggeskader. Vi tilbyder analyser på eget laboratorium og er tilknyttet landets førende erfa-grupper. Vores kunder er kommuner, 
boligselskaber, firmaer, entreprenører, private husejere og forsikringsselskaber.  Vi er en lille og dynamisk virksomhed med 6 medarbejdere, og firmaet holder til 
på Levetoftegaard i Haslev i skønne landlige omgivelser.

Bygningsingeniør og indeklimaekspert
Er du typen, der trives med et arbejde med 
stor variation og faglige udfordringer, har du 
stor interesse i bygninger og indeklima og 
trives du med at arbejde selvstændigt og i 
teamwork med respekt for det gode 
kollegaskab og samarbejde? Synes du, det 
er spændende at have mange bolde i 
luften, og trives du i en lille og dynamisk 
virksomhed, der er i stadig vækst?

Så er stillingen som indeklimaekspert hos LPU 
noget for dig.

Du vil blandt andet skulle arbejde med

• bygningsundersøgelser og monitorering 
af måleudstyr

• omfangsbestemmelser af bygnings-
skader samt miljøfarlige stoffer

• bygherrerådgivning og tilsyn af ny-
byggerier, ombygninger, renoveringer 
samt skadesudbedringer

• indeklimateknik og fugtteknik
• byggeteknik og bygningsfysik
• risikovurdering af sundhedsfare
• analyser af og vurderinger af prøver.

Du har

Du har erfaring fra rådgiverbranchen, med 
bygningsundersøgelser og med at 
udarbejde projektmateriale, arbejdsbe-
skrivelser samt rapporter.

Du har stort kendskab til AB92, ABT93 samt 
Byggelovene.

Har du erfaringer med forsikringsbranchen, 
forsikringsteknik og jura, vil det være en 
fordel, men det er ikke et krav.

Du er drevet af, at din rådgivning og dine 
løsninger skal skabe værdi for kunden.

Du har gennemslagskraft og kan have 
mange bolde i luften. Samtidig har du en 
resultatorienteret samt løsningsorienteret 

indgangsvinkel og ikke mindst en åben og 
tillidsvækkende facon.

Du kommunikerer ubesværet med alle typer 
personer, har ordenssans og kan bevare 
overblikket, også når mange ting brænder 
på samtidigt.

Du har gode koordinerings- og 
samarbejdsevner og du trives med at kunne 
håndtere kundernes fortrolige oplysninger.

Du har desuden følgende kvalifikationer

• uddannelse som bygnings- eller anlægs-
ingeniør

• grundigt kendskab til og erfaring med 
Office-pakken, særlig Word, Excel, 
PowerPoint og Outlook

• udadvendt og kommunikativ stærk
• god skriftlig og mundtlig formulerings-

evne på dansk.

Vi tilbyder

En afvekslende dagligdag i en travl men 
uformel virksomhed, som er præget af, at vi 
leverer rådgivning og løsninger med et højt 
teknisk niveau, til både erhvervskunder og 
private kunder. Hos LPU løfter vi i flok og 
hjælper hinanden, når behovet er der. Vi 
tilbyder desuden en uhøjtidelig arbejdsplads 
og en løn, der matcher dine kvalifikationer.

Virksomheden holder til på Levetoftegaard i 
Haslev.

Ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt 
Hans-Christian på tlf. 20292695 eller Lotte Pia 
på tlf. 30264585.

Er det dig, vi søger, så giv os et kald eller 
send os en skriftlig ansøgning på hc@lpu.dk.

Vi holder samtaler løbende, indtil vi finder 
den rette kandidat.


