Fönsterkonsult
till vår verksamhet i Stockholm

Företagsbeskrivning
ACC Glas och Fasadkonsult är ett specialistföretag med ca 30 anställda. Vi hjälper arkitekter och byggherrar med den
absolut bästa glas och fasadlösningen för just deras projekt. Vi har en lång och gedigen kunskap inom fönster, glas och
fasad. Vi 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 teknik, funktion och hållbarhet för att uppfylla dagens byggnormer och krav samt med nutidens
största mål och utmaning, vår miljö. Vi ser till att fasaden blir effektiv och att projektet uppnår miljökraven, såsom
BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, WELL och Svanen.
Vi 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:

Fönsterkonsult

PLACERINGSORT:
TILLTRÄDELSEDATUM:

Stockholm
Snarast

Denna befattning ger dig möjligheter att arbeta:
•
•
•

Med fönster, byggnaders ögon 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 fönsterlösningar
Tillsammans med några av de mest erfarna glas- och fönsterspecialisterna i Sverige 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
•
•
•
•
•
•

Inventeringar och statusbedömningar på plats, bedömning av åtgärdsbehov och alternativ.
Skriva tekniska utredningar och rekommendationer som beslutsunderlag och kalkyl för alternativa
systemval
Projektering, med stöd av kollegor med specialistkompetens internt ta fram underlag med beräkningar och
detaljritningar. Arbete sker i nära samarbete med arkitekter och byggherrar.
Upprätta beskrivningar / FU för upphandling av entreprenör.
Du får arbeta i några av Nordens mest unika fönsterprojekt under olika stadier, från skisser och design i
tidigt skede till färdig konstruktion. Delta på möten för att presentera för beställare och andra projektörer.
Du kommer att ingå i vår arbetsgrupp ACC Projektledning och bidra till vår utveckling och följa
teknikutvecklingen inom ett eget teknikområde, delta på studieresor och t.ex. mässbesök.

Som Fönsterkonsult på ACC kommer du att få möjlighet att vara med i byggprojekt av varierande storlek och
komplexitet. Du får insikt i hela byggprocessen. Tillsammans med kunden och andra konsulter diskuteras olika
lösningar, allt från design och gestaltning till konstruktionslösningar och komplexa klimatsimuleringar. Arbetet sker i
nära samarbete med dina kollegor, som alla bidrar med sin specialistkunskap. ACC satsar kontinuerligt på utveckling
och förbättringar genom bland annat utbildningar och kvalitet för att behålla vår ledande ställning på marknaden.

Kravprofil

•
•
•
•
•
•

Erfarenhet inom projektering, renovering, produktion och installation av fönster, antingen från tillverkningsentreprenörs- eller konsultledet.
Erfarenhet av att driva projekt och att ha kundkontakt
Du har analytisk förmåga och goda kunskaper inom byggnadsfysik och byggteknik generellt
God datorvana
Behärskar svenska språket väl, både tal och skrift.
Byggnadsteknisk utbildning 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
•
•
•
•

Driven, 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

På sikt kan det också finnas utvecklingspotential för dig att bli sakkunnig besiktningsman inom fönster, eller andra
utvecklingsområden som du brinner för.

Vi erbjuder dig
•
•
•
•

En flexibel anställning, vårt Stockholmskontor är placerat i Hornstull på Södermalm men du kan jobba flexibelt i den mix
som passar dig bäst av arbete på kontoret, ute på fältet och hemifrån.
Trevliga kollegor som är bland de bästa i branschen på det vi gör och som kommer hjälpa dig med en ordentlig introduktion
och stöd på vägen i dina projekt
Möjlighet att jobba i intressanta, fina projekt med varierande arbetsuppgifter. Förutom att jobbet är intressant ger det dig
stora möjligheter till lärande och personlig utveckling.
Marknadsmässig lön, förmåner och bra arbetsvillkor i ett stabilt företag med gedigen kompetens och erfarenhet.

Kontakta oss med din ansökan och CV eller om du vill veta mer om tjänsten:
VD Mathias Almstedt

mathias.almstedt@acc-glas.se

070-278 38 37

david.jamtfjall@acc-glas.se

072-214 32 32

eller
Fönsterkonsult och besiktningsman
David Jämtfjäll

