
Har du en detektiv gemt i maven, der bræn-
der for målbare resultater. Elsker du alt, hvad 
der kan måles, vejes og analyseres i din sø-
gen efter at finde årsager til udfordringer og 
problemer med det tekniske arbejdsmiljø? 
Eller måske er du en byggenørd, som har lyst 
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Teknisk arbejdsmiljøkonsulent - dine primære arbejdsområder

 » Tekniske målinger og vurdering af termisk indeklima, luftkvalitet, kemiske stoffer, 
støv, ”fugt og skimmelsvampe” og/eller støj/akustik

 » Måling og vurdering af komfort- og procesventilation
 » Udarbejdelse af tilbud og kontrakter
 » Udarbejdelse af virksomhedstilpassede spørgeskemaer i samarbejde med 

kunden
 » Simulering af indeklima i bygninger
 » Sikkerhedskultur og ulykkesforebyggelse
 » APV og arbejdsmiljøorganisation
 » Uddannet arbejdsmiljøunderviser eller lyst til at blive det 

Har du erfaring med eller viden om Vision Zero er det en klar fordel. Derudover er det 
en fordel, hvis du har erfaring med undervisning, salgs- og tilbudsarbejde.

til at højne sikkerheden i byggebranchen? En, der kan omsætte viden og resultater til kon-
krete og brugbare arbejdsmiljøløsninger for vores kunder. Hvis du kan genkende dig selv i 
en af de to beskrivelser, er du måske en kommende kolleger til vores kontor i Søborg.

I Human House søger vi flere nye arbejdsmiljøkonsulenter med teknisk eller byggefaglig 
baggrund, der kan hjælpe vores kunder med tekniske problemstillinger og løsninger på 
arbejds- eller byggepladsen.

Konsulent i Human House
Som arbejdsmiljøkonsulent spænder dine arbejdsopgaver fra alt mellem korte rådgiv-
ningsopgaver, længerevarende sparringsforløb til udviklingsprojekter med afsæt i fonde 
eller puljer. Vi løser opgaver for både offentlige og private kunder i alle typer brancher.

Arbejdsmiljøkonsulent byggeri - dine primære arbejdsområdet

 » Arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladser
 » Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen
 » Arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen
 » Strategisk og operationel arbejdsmiljørådgivning



Human House er Danmarks største autoriserede ledelses- og arbejdsmiljørådgiver fordelt 
på seks kontorer over hele landet. Vores mere end 90 medarbejdere tilbyder rådgivning og 
undervisning inden for både ledelses- og organisationsudvikling samt autoriseret arbejds-
miljø. 

Kort sagt yder vi faglig rådgivning om alt det, der betyder noget for mennesker i virksomhe-
der. Netop derfor hedder vi Human House.

 » Sikkerhedskultur og ulykkesforebyggelse » Sikkerhedskultur og ulykkesforebyggelse
 » APV og arbejdsmiljøorganisation

Har du praktisk erfaring fra byggeprojekter evt. som byggeleder og kan lide at fær-
des på byggepladser, er det en klar fordel. Eller har du erfaring med undersøgelse 
for og vurdering af miljøfremmede stoffer, skimmelsvampe eller andre komponenter 
i byggeriet, er det også et plus. Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med 
undervisning, salgs- og tilbudsarbejde.

Vi drømmer om en ny kollega, der
 » Nyder at arbejde meget selvstændigt under stor frihed, men samtidig har lyst til at 

indgå i et fagligt fællesskab
 » Er i stand til at etablere og pleje stærke kunderelationer
 » Kan afdække og udfordre kundens reelle behov
 » Er teoretisk og praktisk bredt kvalificeret inden for byggeri eller det tekniske område
 » Har en relevant uddannelse og har holdt dig fagligt opdateret både teoretisk og 

praktisk
Det er ikke et krav, at du har flere års erfaring som arbejdsmiljøkonsulent for den offentlige 
og private sektor. Det vigtigste er, at du brænder for at hjælpe vores kunder.

Det får du ud af at blive vores nye kollega
Du bliver en del af en arbejdsplads med et højt fagligt niveau. Der er gode muligheder for 
faglig og personlig udvikling, hvor du kan sætte dit eget præg på dine arbejdsopgaver. 
Du får mere end 90 motiverede og ansvarlige kolleger, der omgås hinanden i en social og 
uformel tone. Vi vægter frihed og personlighed meget højt. Vi elsker den gode kollegasnak 
over frokosten, at udvikle os i fællesskab og at føle os som et hold. Som nyansat får du en 
grundig oplæring, så du bliver klædt på til at varetage dine egne kundeopgaver. 

Lyder det som noget for dig?
Så send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 13. april 2023. Samtaler bliver afholdt 
løbende, da vi ønsker stillingerne besat snarest muligt. Har du spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte afdelingsleder Peter Aufeldt på pau@humanhouse.com eller på telefon 
29385125.

Ansøg via jobindex ved at klikke her.
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