
Juni 2021Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S søger en fagligt velfunderet bygningskonstruk-
tør, der brænder for projektering, kvalitet, fælles udvikling og en alsidig hverdag.

Jobbet

Grundet en velfunderet organisk vækst af 
virksomheden, har vi nu behov for yderligere 
hjælp til at gå i dybden med et projekt og sam-
tidig få en ny kollega, der kan bidrage til vores 
fortsatte faglige udvikling.

Alt efter din erfaring og kompetencer kan vi 
tilbyde en selvstændig og udfordrende stilling, 
hvor du som bygningskonstruktør kommer 
til at indgå i et team med andre bygnings-
konstruktører og arkitekter sammensat efter 
opgavens størrelse og kompleksitet. Du vil 
deltage i alle projekteringsfaserne og der vil 
være mulighed for at følge projekterne helt til 
dørs gennem tilsyn og byggeledelse hvis dette 
har din interesse.

Med meget varierende opgavestørrelser og 
typer tilbyder vi både en stilling, der kræver 
selvstændighed og eget engagement, men 
også ansvar og udfordringer i projektteams.

Vi har en flad struktur med korte beslutnings-
gange og du vil blive inddraget aktivt i tegne-
stuens løbende udvikling af BIM-værktøjer og 
arbejdsmetoder indenfor dit særlige projekt- 
og kompetenceområde.

Primære opgaver

• Projektering

• Projektopfølgning

• Fagtilsyn og evt. byggeledelse

• Bidrage til BIM og IKT-udvikling

Dig

• Du er uddannet bygningskonstruktør og 
gerne med en håndværksmæssig bag-
grund.

• Min. 2 års sammenhængende ansættelse 
hos arkitektvirksomhed

• Du er rutineret Revitbruger med erfaring 
og næse for modellering, modelstruktur, 
families opretning, konsistens- og kollisi-
onskontrol

• Du har erfaring med detailprojektering af 
arkitektarbejder i fagentreprise

• Du arbejder selvstændigt og kan indgå i et 
teamwork

• Du er en god kommunikatør på dansk, 
både mundtligt og skriftligt

• Du er udadvendt og tillidsskabende og 
formår at skabe et godt arbejdsklima i et 
målrettet projektteam

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt, 
med 37 timers arbejdsuge og løn efter 
kvalifikationer. 

Om Frost Larsen 

Vi er et mellemstort, ejerledet Arkitektfirma 
med base i Aarhus og afdeling i Ringkøbing. 
Tegnestuen arbejder med en bred vifte af op-
gaver for både offentlige og private bygherrer 
i hele Danmark. Opgaverne omfatter byggeri 
til pædagogik og læring, sundhed og omsorg, 
kultur- og idræt, erhverv, samt boligbyggeri, 

hvor det almene nybyggeri og renovering er i 
flertal. 

Vi udfører primært helhedsorienteret totalråd-
givning, der dækker alle projekteringsforløbets 
faser fra bygherrerådgivning, planlægning 
og konceptudvikling, til projektering, udbud, 
tilsyn og byggeledelse. Men vi arbejder også 
med totalentrepriser.

Tegnestuen er sammensat af kollegaer med 
mange års erfaring og specifikke kompetencer 
og andre som er i en start. Ejergruppen er 
hands-on med projekterne og projekteringen, 
og vi indgår i en ledelsesorganisation, der er 
del af det daglige samarbejde på tegnestuen 
og prioritere den kollegiale ånd højt – med 
andre ord vi holder en livlig og støttende tone.

Arkitektkonkurrencer en naturlig del af tegne-
stuens strategi for kontinuerligt at udfordre og 
udvikle de faglige kompetencer og gennem de 
seneste år er mange af tegnestuens projekter 
resultater af vundne konkurrencer.

Ansøgning

Send en motiveret ansøgning og dit CV hurtigst 
muligt til: mads@frostlarsen.dk.

Ønsker du flere oplysninger om jobbet, er du 
også velkommen til at kontakte partner og ar-
kitekt Mads Lindstrøm på 53 53 63 71. Vi tager 
kandidater til samtale løbende. Alle ansøgnin-
ger behandles løbende og fortroligt.

Projekterende Bygningskonstruktør

Du kan læse mere om Arkitektfirmaet på 
www.frostlarsen.dk


