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TEKNISK BESKRIVARE 
 
Arbetsbeskrivning 

Som teknisk beskrivare på CA arbetar du tillsammans med arkitekter och andra konsulter för att ta fram olika 
typer av textdokument (beskrivningar). Dessa kompletterar de ritningar som görs, och bidrar till att man i ett 
byggprojekt uppnår rätt utformning och kvalitet. 

Vi anlitas ofta vid projektering av skolor, sjukhus, bostäder och offentliga byggnader. Det kan vara 
nybyggnader, ombyggnader eller underhållsåtgärder som ska beskrivas.  

Vi arbetar självständigt men kan alltid få stöd (t.ex. projekt- och byggledning, kalkyl, miljö) av övriga 
medarbetare på CA. 
 
I arbetsuppgifterna ingår: 

 Programarbete och utredningar i tidiga skeden  

 Inventeringar inför ombyggnader och underhåll av byggnader 

 Byggnadsbeskrivningar 

 Rumsbeskrivningar 

 Administrativa föreskrifter och andra upphandlingsdokument 
 
För den som har intresse av att ta rollen som Områdesansvarig (innebär t.ex. planerings-, beläggnings- och 
utvecklingsansvar) för våra tekniska beskrivare finns möjlighet att diskutera även detta inom ramen för den nya 
tjänsten. 
 
 
Vem är du? 

Du ska ha byggnadsteknisk utbildning på högskolenivå, t ex högskoleingenjör eller arkitekt, alternativt annan 
relevant utbildning och erfarenhet. Tidigare erfarenhet av projektering är meriterande.  
 
Du ska ha förmåga att arbeta systematiskt, kunna se både helheten och detaljer i projektet, fånga upp de 
delar som behöver beskrivas och strukturera text, samt ha en välutvecklad känsla för svenska språket. 
 
Som person är du är noggrann och flexibel. Du trivs med att driva ditt eget arbete från uppdragsstart till 
leverans, och du uppskattar en arbetsplats som präglas av frihet under ansvar. 
 
 
Anställningsvillkor 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med placeringsort Göteborg eller Halmstad. 

Vi har förmånliga anställningsvillkor och -förmåner, vilket vi gärna berättar mer om vid kontakt. 

 
 
Om CA consultadministration ab 

CA bildades 1971 och är personalägt sedan 2007. Totalt är vi drygt 30 medarbetare och vi eftersträvar ett brett 
ägande. 

Företaget finns i fräscha lokaler med närhet till kollektivtrafik vid Mölndalsvägen i Göteborg och på Brogatan i 
Halmstad. 
 
 
Kontakt 

Du söker tjänsten med CV samt personligt brev som du skickar till jobb@caconsult.se.  
Märk ansökan ”Teknisk beskrivare”.  

Alternativt använd sökformulär på vår hemsida (https://www.caconsult.se/om-oss/jobba-hos-oss/) 

Kontaktpersoner vid frågor: Daniel Dåverhög, VD 

 tel: 031-708 30 25 

 

Urvalet sker löpande, ansök så snart som möjligt. 
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