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Dedikeret lysberegner til Danmarks bedste team 
Ønsker du at sætte dit aftryk på de kommende belysningsprojekter i Danmark! 

Bliver du motiveret af at arbejde med DIALux evo, AutoCAD og lignende! 

Udfordres du af at projektere større lysprojekter og kan bevare overblikket i en til tider travl hverdag! 

Vi tilbyder til den rette profil 
Du bliver en del af et hold af kompetente kollegaer i et eksklusivt kontormiljø med moderne værktøjer og gode 
muligheder for personlig og faglige udvikling. 

Din rolle i projektafdelingen er omdrejningspunktet for en stor del af det materiale, der udsendes til vores 
kunder.  

Du tilbydes en attraktiv lønpakke med b.la pension og sundhedsforsikring. Derudover tilbydes der massage-, 
frugt- og frokostordning samt mulighed for hjemmearbejde. 

Arbejdsopgaverne er mangfoldige men er primært: 

 Lysberegninger af store og komplekse projekter 
 Projektforslag 
 Visualiseringer 
 Møder med interessenter på større sager 

Kvalifikationer 

Vi forventer du kan arbejde selvstændigt, initiativrig, løsningsorienteret og samtidig er en omhyggelig person 
med teknisk indsigt og forståelse for dagligdagen i et projektmarked. 

Det er et krav at du har minimum 5 års erfaring fra en lignende stilling, derudover er det en fordel at have en 
baggrund som elektriker, elinstallatør eller ingeniør. Du er superbruger i MS Office pakken, AutoCAD samt 
DIALux evo. Du har en god ordens- og kvalitetssans. 

Koncernsproget er engelsk, men skandinavisk bliver også en del af din hverdag. 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Sales Development Manager Sebastian van Wonterghem M: +45 
20 93 11 10 E: sebastian.van.wonterghem@fagerhult.dk. 
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Fagerhult 
Vi er en af Europas førende belysningsproducenter med over 4.700 ansatte i 28 lande. 

Vi udvikler, fremstiller og markedsfører innovative og energieffektive belysningsløsninger til professionelle 
indendørs og udendørs miljøer. En bred vifte af produkter og løsninger udviklet med viden og indsigt i lysets 
positive indvirkning på mennesker i forskellige miljøer. 

Fagerhults portefølje af tretten brands har alle stærke positioner på deres respektive hjemmemarkeder. De 
spiller en central rolle i vækststrategien med hensyn til at opnå større markedsdækning og øge vores 
markedsandele. 

Læs mere her: https://www.fagerhult.com/da/om-fagerhult 

Tiltrædelse: 1. august 2021 

Ansøgninger vurderes løbende dog deadline 30. april 2021. 
   
Ansøgning sendes på mail til sebastian.van.wonterghem@fagerhult.dk mærket ”Lysberegner”. 

https://www.fagerhult.com/da/om-fagerhult/baeredygtighed/
https://work.fagerhult.net/marketing/fagerhult/Documents/sebastian.van.wonterghem@fagerhult.dk

