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En grøn vision 
Brænder du for at bidrage til den grønne omstilling? Så har vi et rigtig spændende job til dig, 
hvor du aktivt kan bidrage til at gøre byggebranchen mere bæredygtig. Klimapartnerskabet for 
Byggeri og Anlæg estimerer, at byggebranchen står for ca. 30 % af Danmarks samlede CO2- 
udledninger, hvorfor der ligger et stort potentiale i at få dette tal nedbragt.  
 
Frandsen & Søndergaard K/S er et rådgivende ingeniørfirma i Aalborg SV, og vi har fart på; vi har travlt med 
mange spændende og mere bæredygtige projekter, og vi har flere projekter i vores pipeline. Vi søger i den for-
bindelse en medarbejder til vores bæredygtighedsafdeling, med interesse og gode tekniske evner indenfor bæ-
redygtighed, som kan indgå i vores team, som udarbejder livscyklusvurderinger (LCA) og miljøvaredeklarationer 
(EPD). 
 

Ansvarsområder 
Som medarbejder i Frandsen & Søndergaards bæredygtighedsafdeling bliver du en del af vores nye EPD-team 
bestående af 3-4 personer, og vil blive en vigtig del af opbygningen af dette nyere rådgivningsområde.  
Stillingen vil primært omhandle udarbejdelse af livscyklusvurderinger på produktniveau, altså miljøvaredeklarati-
oner (EPD), men også livscyklusvurderinger på bygningsniveau iht. de nye klimakrav i bygningsreglementet, 
DGNB-certificeringer og andre ordninger. 
 
Vi forventer ikke nødvendigvis, at du er selvkørende fra start, men at der vil være brug for oplæring samt kurser i 
programmet Gabi, LCAbyg og lign. Vi forventer dog, at du har lyst til at arbejde med livscyklusvurderinger, lære 
programmet og normerne at kende samt evner at rådgive producenter/kunder ift. ovenstående. 
 

   

Vores forventninger til dig 

• Erfaring og gode tekniske evner i digitale programmer og databaser er en forudsætning. 
• Baggrund som ingeniør eller bygningskonstruktør. 
• Erfaring med DGNB, LCA og EPD vil være en stor fordel, men er ikke et krav. 
• Gode skriftlige og mundtlige kommunikationskompetencer. 
• For at lykkes i jobbet er det vigtigt, at du er engageret og proaktiv, brænder for bæredygtighed, trives 

med ansvar, kan samarbejde med andre faggrupper og ser samarbejde som nøglen til succes. 

Vi tilbyder et fagligt fællesskab 
Hos Frandsen & Søndergaard består vores bæredygtighedsafdeling af 11 dedikerede medarbejdere. Vi sætter en 
dyd i at yde rådgivning af høj kvalitet og være en værdiskabende partner i de projekter, vi deltager i. Vores kom-
petencer spænder bredt inden for bæredygtighed, og vi holder os altid opdateret på branchen og søger konstant 
nye kompetencer.  
 
Samlet set er vi +25 medarbejdere i Frandsen & Søndergaard, og vi rummer en bred vifte af ingeniørkompeten-
cer inden for bl.a. konstruktion, VVS, ventilation, el, indeklima, kloak, vej og selvfølgelig bæredygtighed. Vi har et 
rigtig godt samarbejde på tværs i organisationen og trives i et inspirerende fagligt miljø med fokus på samar-
bejde og gensidig sparring. 
 

EPD- og LCA-medarbejder søges 
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… og en hyggelig hverdag i godt selskab 
Hos Frandsen & Søndergaard sætter vi pris på en god hverdag, hvor man går glad på arbejde. Vi arbejder i en 
positiv atmosfære, hvor vi alle bidrager til hinandens trivsel. Vi har altid tid og overskud til at hjælpe en kollega, 
og sætter pris på fællesskabet, som vi af til også dyrker uden for arbejdstid til diverse sociale arrangementer.   
 

   
 

Ansættelse 
Der tilbydes en fastansættelse i en fuldtidsstilling på 37 timer/uge.  
 
Ansøgning 
Send din ansøgning senest den 28. februar 2023 til: pg@frandsen-sondergaard.dk 
Vedhæft dit CV, motiveret ansøgning og relevante dokumenter, der viser, hvorfor du er den bedste kandidat til 
jobbet. Vi glæder os til at læse din ansøgning. 

 
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen og vil høre mere om hvad vi kan tilbyde, er du velkommen til at kontakte os:  

 
Lasse Hagerup 
Fagleder for bæredygtighedsafdelingen 
Telefon: +45 91 23 06 81 
E-mail: lh@frandsen-sondergaard.dk 
 

Peter Gasberg 
Administrerende direktør 
Telefon: +45 23 61 91 02 
E-mail: pg@frandsen-sondergaard.dk 

 


