
Byggnadsbeskrivare  
 
Vi har många och intressanta beskrivningsprojekt över hela Sverige och 
behöver därför förstärka vår beskrivningsavdelning med en erfaren 
beskrivare/projektör. 
 
Vi söker dig som trivs i en roll med eget ansvar, som har stort eget driv och 
alltid vill utvecklas i sin yrkesroll. 
 
Om tjänsten  
 
Vi söker en erfaren byggnadsbeskrivare alternativt dig med lång 
projekteringserfarenhet i nära samarbete med byggnadsbeskrivare,  
för fast anställning. Tjänsten kan påbörjas omgående. 
 
På vår beskrivningsavdelning får du medverka som beskrivare i många olika 
byggprojekt i varierande skeden. 
 
Teamet som du arbetar i består av erfarna kollegor som beskriver jobbet 
som roligt, utvecklande, självständigt och med en stor variation av projekt. 
 
Arbetsuppgifter 
 
Vi upprättar projektanpassade byggnads- och rumsbeskrivningar för 
byggprocessens alla skeden och entreprenadformer. 
 
Projekten varierar mellan offentliga och privata och omfattar allt från 
flerfamiljshus, skolor, kommersiella lokaler, vård- och omsorg till renovering 
av äldre byggnader såsom kyrkor, museum och andra kulturhistoriskt 
klassificerade byggnader. 
 
Byggnadsbeskrivningar upprättas i egenutvecklat AMA-beskrivningsprogram 
eller, när kund önskar, i Svensk Byggtjänsts beskrivningsverktyg. 
 
Rumsbeskrivningar upprättas i anpassade mallar eller i BIM-verktygen 
Bimeye respektive dRofus. 
 
I rollen som beskrivare kommer du i en handläggarroll upprätta 
genomarbetade byggnads- och rumsbeskrivningar. Du är en viktig del av 
projekteringsarbetet. 



En beskrivare blir aldrig fullärd, utan utvecklas med tiden, marknaden och 
projekten – som alltid är unika. På vår beskrivningsavdelning har du 
möjlighet att utbyta erfarenheter med dina kollegor, vi lär oss ständigt av 
varandra. 

Vi söker dig som 
 Har erfarenhet av självständigt arbete med byggnads- och 

rumsbeskrivningar alternativt lång projekteringserfarenhet där du 
samarbetat med beskrivningskompetens 

 Byggteknisk utbildning, gärna eftergymnasial och/eller motsvarande 
arbetslivserfarenhet 

 Har utmärkta kunskaper i svenska (tal och skrift) samt lätt för att 
formulera dig i skrift. 

 Har goda kunskaper i Word  
 Erfarenhet i upprättande av AF-delar är meriterande 

Som person 
För att trivas och fungera i rollen som beskrivare: 

 Har du ett genuint intresse av byggbranschen, byggteknik och en vilja 
att utvecklas. 

 Du är flexibel och tycker om att arbeta strukturerat i en digital miljö. 
 Du är kvalitetsmedveten, engagerad och räds inte ett högt tempo. 
 Du har en god förmåga att inhämta och hantera information från flera 

källor. 
 Då arbetet innebär samarbete med kunder, beställare och andra 

konsulter är socialkompetens och god kommunikationsförmåga en 
förutsättning. 

 I ditt arbete är du lyhörd för kundens behov, noggrann och tar ansvar. 

Övrig information 
 Start: Omgående 
 Omfattning: Heltid 
 Placering: Stockholm (Sundbyberg)  

 

Har du frågor om tjänsten? 
 Petter svarar dig gärna  petter.eklund@bkkonsulter.se  


