
Hos Finn Balle ApS er vores fi losofi , at et godt byggeri hviler på et 
fundament af professionel og uvildig rådgivning.

Vi er bygherrerådgivere af hjerte og hjerne. Nysgerrige, nærværende og indlevede i vores møde med 
andre mennesker. På den måde kan vi sætte bygherren i centrum og levere værdiskabende løsninger 
ud fra de aktuelle behov.

Finn Balle ApS er en mindre rådgivningsvirksomhed med stærke faglige kompetencer tilknyttet. 
Og her kommer du ind i billedet.

Vores strategiske rådgivning tager et naturligt afsæt i, at vi kombinerer vores ingeniør-, konstruktør- og 
arkitektfagligheder med livserfaring, og vi drøfter alt lige fra etik til teknisk kvalitet, udbudsformer og 
processtyring.

Hver især kan vi favne bredt, men der er et særligt potentiale i at arbejde tværfagligt, hvor kreativitet 
og abstrakt tænkning kombineret med teknisk viden og rationel tænkning skaber de gode bæredygtige 
løsninger.

Sådan et sted vil du gerne arbejde, ikke?

Vi har mange spændende opgaver at se til, og vi har plads til et hjerte og en hjerne mere.

Det kunne være dig hvis

• Du brænder for at være bygherrens uvildige rådgiver.

• Du kan se dig selv spejlet i vores værdier som virksomhed.

• Du kan se dig selv som det kompletterende led, hvor din særlige faglighed og tilgang til bygherre-
rådgivning vil skabe merværdi for os alle som helhed.

• Du kan lide at tage ansvar både på det overordnede projektniveau, men også helt ned i detaljen.

Vil du være med i processen
før første spadestik?

Du må gerne være nørdet og have særlige præferencer for udbudsproces, tilbudslovgivning, økonomisty-
ring, fagspecifi kationer og besidde byggeteknisk erfaring med både nybyggeri og problemafdækning af 
skader i gamle huse.

Erfaring er det bærende for dit virke som bygherrerådgiver, og fordrer et indgående kendskab til byggeri 
i alle faser. Som minimum forventes 5-10 års relevant erfaring, der omfatter projektledelse og bygherre-
rådgivning.

Du har fokus på løbende faglig udvikling af kompetencer, du må gerne have en master, byggeøkonom- 
eller projektlederuddannelse med i erfaringsbanken. Din grundlæggende faglighed kan være konstruktør, 
ingeniør, cand.arch., cand.jur. eller du kan noget helt femte.

Fortæl os om din motivation som bygherrerådgiver, om dit særlige match med vores virksomhed og 
herunder hvordan vi sammen kan gøre en forskel.

Send din ansøgning til fba@finnballe.dk 

Finn Balle ApS
Innovatorium, 
Birk Centerpark 40, Herning
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