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DOMINIA er et rådgivende ingeniørfirma, som vejleder vores 
kunder og samarbejdspartnere i at skabe sunde, helstøbte 
og bæredygtige byggerier. Formålet med vores arbejde er at 
levere ansvarsfuld, tillidsfuld og troværdig rådgivning, og at 
vores byggerier får det liv, som det af bygherren var tiltænkt. 
Vi bygger både for den almennyttige boligsektor, den of-
fentlige og private bygherre. 

Vi råder over ca. 85 medarbejdere og leverer ingeniørydelser 
inden for alle de klassiske ingeniørdiscipliner. Herunder bæ-
rende konstruktioner, anlæg, VVS, indeklima, energi, afløb, 
LAR, el-installationer samt discipliner som miljø, sanering, 
bæredygtighed og commissioning og varetager både pro-
jektering, projektledelse, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordi-
nering og bygherrerådgivning.

HVEM ER 
DOMINIA?

“VI BYGGER 
BÆREDYGTIGE OG 
FREMTIDSSIKREDE 
LØSNINGER INDEN FOR 
NYBYGGERI, RENOVERING 
OG TRANSFORMATION.” 

Vi er specialiseret i at byg-
ge attraktive, gode og sun-
de byggerier indenfor et 
ofte stramt budget.

Vi bygger bygninger som 
mennesker kan bo i, være 
i og lære i. Hvor menne-
sker trives, og hvor mang-
foldigheden og fælles-
skabet kan gro.

Vi tror på og investerer 
mange kræfter i det gode 
tværfaglige samarbejde 
imellem alle byggeriets 
parter. 
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KARRIERE I DOMINIA

DOMINIA beskæftiger ca. 85 dedikerede medarbejdere.
Vi søger altid dygtige og kompetente kollegaer, der går til 
opgaverne med stor faglighed, ansvar og engagement. Til 
gengæld tilbyder vi frihed under ansvar i en flad organisation, 
hvor der er højt til loftet og plads til grin, og hvor vi skaber arbejds-
glæden sammen. Vi vægter et stærkt fagligt og personligt fælles-
skab højt.

DOMINIA ACADEMY
Viden skal drive udviklingen i vores virksomhed. Derfor arbejder vi 
hele tiden med at forbedre og styrke vores medarbejdere.
Det gør vi med DOMINIA Academy, der arbejder med videreud-
dannelse og kompetenceløft af medarbejderne. Som en del af DO-
MINIA Academy får man tilknyttet en fast mentor. Man gennemgår 
et individuelt tilrettelagt uddannelses- og udviklingsforløb, der tag-
er udgangspunkt i egne kompetencer og karriereønsker. Forløbet 
løber over interne kurser, efteruddannelse og selvstudie, sparring 
og oplæring og til slut hands-on sagserfaring. 

DOMINIA Academy tilbyder vi vores ansatte og kandidater, der 
aspirerer mod rollen som: 
• Projektleder
• IKT-leder
• Specialist
• Byggeleder
• Fagleder

BYGGELEDELSE

BYGHERRERÅDGIVNING OG 
PROJEKTLEDELSE

VVS

KONSTRUKTIONER

EL

BÆREDYGTIGHED, MILJØ OG 
COMMISSIONING

Kontakt Direktør
Andreas Borch-Hansen
2060 6075
abh@dominia.dk

Vi leverer ingeniørydelser inden for alle 
faser og inden for alle de klassiske 
ingeniør-discipliner. 

Vi er organiseret i seks afdelinger:
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PRAKTIK I DOMINIA
Som praktikant hos os får du mulighed for at få et  
lærerigt indblik i hverdagen som rådgiver i byggebranchen. Du kommer til at indgå i et team, hvor du bliver til-knyttet konk-
rete sager og får lov til at arbejde sammen med kollegaer på tværs af fag.

Du vil altid være tilknyttet en erfaren medarbejder, som vil guide, udfordre og give feedback på dit arbejde. Vores ambition 
er at tilbyde dig et fagligt miljø, hvor du kan lære noget gennem praktisk erfaring som en del af dit uddannelsesforløb.
Som noget særligt kan du i DOMINIA få indblik i alle byggeriets faser; både projektering og udførelse. Hertil har vi et ekstra 
ben, bygherrerådgivning. Som praktikant i DOMINIA får du mulighed for både at beskæftige dig med ét fagområde, men du 
kan også få mulighed for at bevæge dig mellem flere fagområder og få smagt på flere faglige felter. 

VI LEDER EFTER DIG DER...
• studerer til ingeniør, bygningskonstruktør eller El- eller VVS-installatør.
• har gode danskkundskaber i tale og skrift.
• er klar til at kaste dig ud i en stejl læringskurve.
• kan samarbejde med mange forskellige fagligheder.

DET PRAKTISKE
Praktikperioden vil være på minimum 4 måneder med start i februar 2023.  
Vi søger praktikanter til vores Byggelederafdeling, Konstruktions-afdeling, El-afdeling og afdeling for VVS, energi og indekli-
ma.

ANSØGNING SENDES TIL 
JOB@DOMINIA.DK
SEND ET CV OG ET PAR 
LINJER OM, HVORFOR 
DU SØGER HOS OS, OG 
HVILKET FAGOMRÅDE DU 
ER INTERESSERET I. 

VI GLÆDER OS TIL AT 
HØRE FRA DIG.

Vi bor i hjertet af København, lige 
ved Vesterport Station; tæt ved 
Søerne, Tivoli og Rådhuspladsen.

Send din ansøgning og et par 
linjer om, hvilket fagområde 

du søger inden for til job@
dominia.dk
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VVS
Velfungerende vand, varme og sanitære instal-
lationer er essentielle for, at vi kan bruge vores 
bygninger. Det er noget, vi kan have en tendens 
til at tage for givet, så længe det virker. I DOMINIA 
leverer vi ydelser inden for hele spektret af teknisk 
rådgivning ved VVS, ventilation, energi og inde-
klima, der sikrer, at installationerne fungerer og 
kan driftes og vedligeholdes hensigtsmæssigt.

Vi dækker områderne Kloak // Lokal afledning af 
regnvand (LAR) // VVS // Sprinkleranlæg // Ventila-
tion // Varmepumpeanlæg // Jordvarmeanlæg // 
Central tilstandskontrol og -styring (CTS) // Idrift-
sættelse og indregulering // Energi og indeklima

PRAKTIK I VVS

Afdelingsleder
Morten Bindslev
2550 0106
mbi@dominia.dk

Send CV og ansøgning
job@dominia.dk

KONTAKT

Som praktikant får du mulighed for at få et 
lærerigt indblik i hverdagen som rådgiver i byg-
gebranchen.

Du indgår i et team, hvor du er tilknyttet konk-
rete sager og arbejder sammen med kollegaer 
på tværs af fag. Du bliver tilknyttet en erfaren 
medarbejder, som guider og udfordrer dig og 
giver feedback på dit arbejde.

Vores ambition er at tilbyde dig et fagligt miljø, 
hvor du kan lære noget gennem praktisk erfar-
ing som en del af dit uddannelsesforløb.

I DOMINIAs VVS-afdeling søger vi både in-
geniører, VVS-installatører og energi-teknologer. 

Som praktikant får du tilrettelagt et individuelt 
forløb, der er tilpasset dine kompetencer og 
karriereønsker. 
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EL
Vi tilbyder rådgivning inden for elinstallationer 
og elteknik i forbindelse med nybyggeri, om-
bygninger og renovering af boliger, institutioner, 
erhverv og administration og til brugere med 
særlige behov. Vi tilbyder teknisk rådgivning 
og bygherrerådgivning fra de tidlige faser hvor 
behovsafdækning, målafklaring og planlægning 
foretages over design, projektering og opfølgn-
ing, udbud og fagtilsyn.

PRAKTIK I EL

Afdelingsleder
Jacob Brandt
2060 6079
jb@dominia.dk

Send CV og ansøgning
job@dominia.dk

KONTAKT

Som praktikant får du mulighed for at 
få et lærerigt indblik i hverdagen som 
rådgiver i byggebranchen.

Du indgår i et team, hvor du er til-
knyttet konkrete sager og arbejder 
sammen med kollegaer på tværs af fag. 
Du bliver tilknyttet en erfaren medar-
bejder, som guider og udfordrer dig og 
giver feedback på dit arbejde.

Vores ambition er at tilbyde dig et 
fagligt miljø, hvor du kan lære noget 
gennem praktisk erfaring som en del af 
dit uddannelsesforløb.

I DOMINIAs El-afdeling søger vi både 
el-ingeniører og el-installatører.

Som praktikant får du tilrettelagt et 
individuelt forløb, der er tilpasset dine 
kompetencer og karriereønsker. 
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KONSTRUKTIONER
Vi projekterer både nybyggeri, ombygning og 
renovering og har erfaring med projektering af 
mange forskellige typer af konstruktioner.
Vi deltager i alle byggesagens faser; lige fra 
skitseniveau, til der føres tilsyn på pladsen med 
entreprenørernes udførelse af konstruktionerne. 
Konstruktionsingeniørerne er ofte tidligt med i 
processen, hvor vi i tæt samarbejde med arkitek-
ten fastlægger principper for de bærende kon-
struktioner.

PRAKTIK I 
KONSTRUKTION

Afdelingsleder
Nicklas Colding Blom 
2550 0104
ncb@dominia.dk

Send CV og ansøgning
job@dominia.dk

KONTAKT

Som praktikant får du mulighed for at 
få et lærerigt indblik i hverdagen som 
rådgiver i byggebranchen.

Du indgår i et team, hvor du er til-knyttet 
konkrete sager og arbejder sammen 
med kollegaer på tværs af fag. Du bliver 
tilknyttet en erfaren medarbejder, som 
guider og udfordrer dig og giver feed-
back på dit arbejde.

Vores ambition er at tilbyde dig et fagligt 
miljø, hvor du kan lære noget gennem 
praktisk erfaring som en del af dit ud-
dannelsesforløb.

Som praktikant i konstruktionsafdelin-
gen vil du få mulighed for at arbejde 
med beregninger, opsættelse af statisk 
dokumentation, deltage i fagtilsyn og 
projekteringsmøder mv. 
 
Som praktikant får du tilrettelagt et 
individuelt forløb, der er tilpasset dine 
kompetencer og karriereønsker.  
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BYGGELEDELSE

Som byggeledelse er vi bygherrens repræsentant på 
byggepladsen. DOMINIAs erfarne byggeledere sikrer 
ledelsen af udførelsen, hvor det projekt-
erede skal omsættes i den byggede virkelighed. Vi 
håndterer koordinationen mellem de forskellige fag-
grupper på byggepladsen, så bygge- og 
anlægsprojekter kan føres sikkert i mål inden for de 
aftalte rammer af tid, kvalitet og økonomi.

Afdelingsleder
Naheem Nawaz
2550 0103
nan@dominia.dk

Send CV og ansøgning
job@dominia.dk

PRAKTIK SOM 
BYGGELEDER

KONTAKT

DOMINIA søger byggeleder-praktikanter, 
som vil blive tilknyttet konkrete sager. Du 
vil få masser af mulighed for at afprøve 
teori i praksis.

I arbejdet som byggeleder skal du være 
med til at lede andre menneskers 
arbejde, sikre at sikkerheden er i top, 
udføre kompleks logistik, omsætte 
tegninger til virkelighed, styre økono-
mien, samarbejde, kommunikere og 
sikre, at det fælles mål når i hus. I praktik 
som byggeleder hos DOMINIA bliver du 
godt klædt på til virkeligheden på 
byggepladsen.

På byggepladsen vil du møde alle 
byggeriets aktører og få indblik i, hvor-
dan et byggeri styres sikkert i mål 
gennem fokus på arbejdsmiljø, økonomi, 
tid, logistik og samarbejde. Du vil få 
masser af muligheder for at tage beslut-
ninger og til at bringe dine egne ideer i 
spil.

Som praktikant får du tilrettelagt et 
individuelt forløb, der er tilpasset dine 
kompetencer og karriereønsker.  
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BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er ikke kun grønne tage og 
solceller. Det er meget mere og langt mere 
komplekst. Vi arbejder med metoder og værk-
tøjer, der kan nedbryde emnets kompleksitet og 
hjælpe byggebranchen med at spille en afgøren-
de rolle i den grønne omstilling.  
Vi hjælper med at anskueliggøre de mange 
muligheder for bæredygtige tiltag og hjælper 
bygherren med at tage de bedste bæredygtige 
beslutninger ud fra deres forudsætninger og 
interesser. 

Vi hører mere og mere om den voksende 
mængde af miljøfarlige stoffer, der find-
es, og vi er alle ansvarlige for samfundet 
og miljøet. Samtidig er det afgørende, at 
lovgivningen bliver overholdt. Det kræver 
dybdegående og opdateret viden – og det 
har vi.

Vi har stor erfaring med alle dele af mil-
jøhåndtering i både nedrivnings- og ren-
overingsprojekter.

Samtidig ønsker vi at bidrage til, at gen-
brug og genanvendelse bliver normen i 
byggebranchen. Byggeriet er i høj grad 
udfordret på ressourceforbruget, og både 
vores private og offentlige bygherrer efter-
spørger i stigende grad genbrugsmateri-
aler.

Derfor arbejder vores miljøråd-
givere og bæredygtighedsrådgivere tæt 
sammen, og miljørådgivning spiller en vig-
tig del i vores bæredygtighedsstrategi.

Afdelingsleder
Helene Gaarn 
2550 0142
heg@dominia.dk

Send CV og ansøgning
job@dominia.dk

MILJØ KONTAKT
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BYGHERRERÅDGIVNING

Bag hvert byggeri står en bygherre, der har en stærk 
vision for sit kommende byggeri, dets funktioner og 
brugere. Hvordan bliver disse tanker til virkelighed?
Som bygherrerådgiver er DOMINIA bygherrens nærm-
este samarbejdspartner og rådgiver gennem hele 
byggeprocessen. Vi yder kyndig rådgivning i alle faser 
fra rådgivning og sparring om idé, mål og strategi i den 
indledende fase til realisering af byggeriet og den efter-
følgende idriftsættelse.

Afdelingsleder
Sabrina Vossen Moesby
2060 6076
svm@dominia.dk

Send CV og ansøgning
job@dominia.dk

Projektlederen er styrende og koordiner-
ende leder på vores byggeprojekter.

Vores projektledere er DOMINIAs primære 
ansigt udad til på projekter. 

God projektledelse er afgørende for, om 
projektet bliver drevet godt i hus, og at 
bygherren får det byggeri, som han drøm-
mer om. 

Derfor bruger vi mange ressourcer på at 
klæde vores projektledere godt på. 
Det er vigtigt, at vores projektledere har 
stor byggeteknisk forståelse, er robuste 
og kan håndtere at sidde midt i et brænd-
punkt med modstridende interesser, som 
er procesorienterede og strukturerede. 
Og, ikke mindst, projektledere der kan 
lide at arbejde med mennesker og evner 
på sympatisk vis at få teamet til at arbejde 
sammen på tværs af fagligheder.

PROJEKTLEDELSE KONTAKT
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Yderligere 
information

DOMINIA har alle 
fagligheder under samme 
tag og leverer inden for 
alle ingeniørydelser. 

Vi bygger for mennesker 
og for fremtiden. Vi vil 
sætte et positivt præg 
på i morgen ved at  tage 
ansvar.

KONTAKT: 
Direktør Andreas Borch-Hansen
T: 2560 6075
M: abh@dominia.dk

DOMINIA
Ved Vesterport 6,3
1612 København V
tlf. 3343 4500

www.DOMINIA.dk

DOMINIA.dk


