
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kreativ konstruktör 

till vårt kontor i Göteborg 

 



FÖRETAGSBESKRIVNING 

ACC Glas och Fasadkonsult är ett specialistföretag med cirka 25 anställda. Vi hjälper arkitekter och byggherrar 

med den absolut bästa glas och fasadlösningen för just deras projekt. ACC har en lång och gedigen erfarenhet 

inom glas och fasad och har idag kontor i Stockholm och Göteborg.  

Vi på ACC är idag några av de främsta och mest anlitade fasadkonsulterna i Norden och våra kunder är de mest 

anrika arkitekterna, framgångsrika byggentreprenörerna och de största byggherrarna. Vi samlar kompetens 

med specialister och konstruktörer inom fasadsystem och glas och mixar den kompetensen med specialister 

inom solavskärmning, dagsljus och inomhusklimat. Vi kan de senaste trenderna, regelverken och materialen 

och ligger alltid i framkant tekniskt avseende beräkningar och analyser. 

Vi arbetar med gestaltning, funktion och hållbarhet för att uppfylla dagens byggnormer och krav samt med 

nutidens största mål och utmaning, vår miljö̈. Vi ser till att fasaden blir effektiv och att projektet uppnår 

miljökraven.  

ACC är med från förstudie och programskede till projektering, upphandling och färdig bygghandling och senare 

även i produktion. Både när det gäller om- till- och nybyggnation. Vi utför tekniska beskrivningar, rådgivning, 

inventering, dimensionering, tekniska beräkningar, analyser, klimatberäkningar, besiktning, och byggledning.  

Läs gärna mer om våra tjänster och referenser på www.acc-glas.se 

BEFATTNINGSBESKRIVNING 

BEFATTNING:  Fasadingenjör/konstruktör 

PLACERINGSORT: Göteborg 

TILLTRÄDELSEDATUM: Snarast 

Denna befattning ger dig möjligheter att arbeta: 

• Med fasader, glastak och andra avancerade konstruktioner som är byggnaders ansikte utåt, i några av de 

mest spännande byggprojekten i Norden. 

• I ett framstående företag som ligger i framkant med kunskap om snygga, smarta och hållbara 

fasadlösningar. 

• Tillsammans med några av de mest erfarna glas och fasadspecialisterna med möjlighet till att utveckla 

dig och ditt arbete för att uppnå dina professionella mål.  

• Med system och material som utvecklas i snabb takt. 

ARBETSUPPGIFTER 

• Projektera systemlösningar och detaljer för några av Nordens mest unika glaskonstruktioner. Arbetet 

sker i nära samarbete med arkitekter och byggherrar.  

• Upprätta systemvalsutredningar och beslutsunderlag för glas och fasad i olika projekt. 

• Utföra konstruktionsberäkningar och preliminär dimensionering i tidigt skede av stål, limträ̈, aluminium 

och glas. Upprätta rapporter för interngranskning och utskick.  

• Skapa produktionsunderlag för glaskonstruktioner i samarbete med Sveriges främsta 

fasadentreprenörer.  

• Jobba med projektering under olika stadier, från skisser och design i tidigt skede till färdig konstruktion. 

Delta på̊ möten för att presentera resultat och skisser för beställare och andra projektörer. 

• Du kommer att ingå i vår arbetsgrupp ACC Konstruktion och bidra till vår utveckling. 

• Följa teknikutvecklingen inom ett eget teknikområde, delta på studieresor och t.ex. mässbesök. 

 

http://www.acc-glas.se/


Projekt ”kupoltak” Stockholm 

KRAVPROFIL 

• Byggnadsteknisk utbildning eller likvärdig kompetens från entreprenörs- eller konsultverksamhet. 

• Dokumenterad kunskap och erfarenhet när det gäller dimensionering av stålkonstruktioner. 

• Du har analytisk förmåga och goda kunskaper inom byggnadsfysik och byggteknik generellt. 

• God datorvana och lätt att lära dig nya beräkningsprogram. 

• Behärskar svenska och engelska språket väl, både tal och skrift.  

• Erfarenhet av olika fasadlösningar och fasadsystem i aluminium och stål är meriterande men inget krav. 

• Erfarenhet inom projektering, produktion och installation av fasader och glas är meriterande men inget 

krav.  

För tjänsten krävs inte att du har specifik kunskap om glas eller profilsystem så länge du har en generell 

kunskap och förståelse för byggteknik. Du kommer givetvis få all nödvändig utbildning och introduktion. 

VI SÖKER DIG SOM ÄR 

• Serviceinriktad, kommunikativ och trivs med kundkontakter.  

• Social och trygg i en konsultativ och rådgivande roll. 

• Ansvarstagande och kan på ett självständigt sätt arbeta både med kunder och med kollegor. 

• Strukturerad och har förmåga att analysera problem, se sammanhang och prioritera. 

REFERENSBILDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt C4 Shopping Kristianstad 



Projekt ”kulpoltak” Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt kv. Högvakten Göteborg 

Projekt The Absolut Company Visitor Center Åhus 


