
 

 

 
Stillingsopslag: 
Bygningskonstruktør / Teknisk designer 
 
Signment er en lille arkitekt- og designvirksomhed, som arbejder med indretning og ombygning af blandt andet 
bilhuse og institutioner. Vi udvider aktiviteterne, og søger derfor en ny kollega til vores team. 
Du får mulighed for at bidrage til udviklingen af Signment, og vil opleve en meget varieret hverdag med mange 
forskellige opgaver. Det er derfor vigtigt at du trives med den variation der følger af at være en del af en mindre 
virksomhed, og at du kan arbejde selvstændigt, og strukturere din egen arbejdsdag. 
 
Arbejdsopgaver: Opgaverne spænder fra 3D illustrationer, renderinger og tegninger til projektering af større 
ombygninger og komplette indretningsprojekter. 
 
Alt vil foregå i samarbejde med Christian Mansa som har startet virksomheden, og som har mange års erfaring, og 
et stort kundenetværk. 
Der vil være særdeles gode personlige og faglige udviklingsmuligheder, da vi planlægger fortsat vækst, og mange 
nye processer og metoder er på vej ind.  
 
Om dig:  

- Vi forventer at du er uddannet bygningskonstruktør eller teknisk designer.  
- Du har erfaring, og har en nærværende og seriøs tilgang til arbejdsopgaverne        
- Du elsker at tegne, og har erfaring med projektering.  
- Som person er du ordentlig, og har styr på dine ting, og du lægger vægt på en fri og humoristisk 

omgangstone.  
- Da vi har en del kundekontakt ude af huset og besøg på byggepladserne, er det et krav at du har kørekort. 

 
Vi glæder os til at høre fra dig. Du kan høre mere om stillingen og sende din ansøgning til: mm@signment.dk  
 
Vi tager løbende samtaler med relevante ansøgere, og har ikke en endelig deadline på processen. Det vigtigste for 
os er at finde den rigtige kandidat. 
 
Om Signment: 
Virksomheden blev startet af Christian Mansa i 2015, da aktiviteten med komplette indretninger til funktionstunge 
miljøer, inkl. egne møbler, blev hovedforretningen. Christian har mere end 25 års erfaring med arkitektur, design og 
møbelfremstilling. Kundeporteføljen spænder bredt, og hovedområderne er bilforretninger og uddannelsesinstitutioner. 
Der udføres endvidere eksklusive ombygninger for private kunder. I 2020 kom Christians datter Mathilde Mansa med i 
virksomheden, og vi planlægger at vokse til en håndfuld dygtige og begejstrede medarbejdere. 
 
 

De bedste hilsner 
  

 
 


