Vi søger erfaren

Sagsarkitekt

/ efterår 2021

Arkitektpraktikant
Er du en erfaren og ambitiøs arkitekt med mod på rollen som sagsarkitekt, og brænder du efter at tage projektansvaret i et hands-on arkitektfirma?
Jobbet
Så er du måske vores næste kollega, der kan
bidrage til vores udvikling.
Vi tilbyder en stilling, hvor du både fronter
opgaven, men også vil indgå i teams med kollegaer på tegnestuen. Men uanset set-up ´et
forventer vi selvstændighed og engagement
mod at du får ansvar og dygtiggørelse.
Stillingen er fuld tid med vægt på projektledelse og din arkitektfaglighed.
Du er uddannet arkitekt og har 5-10 års erfaring med bl.a.
•
Konkurrencer
•
Brugerprocesser
•
Byggeprogram
•
Kommunikation og formidling
•
Projektansvar som sagsarkitekt
•
Bæredygtig byggeri
Og så fremstår du med stor faglighed i
samarbejdet med kunder, tværfagligt og med
tydelighed overfor brugerne. Du har et drive
med sans for den arkitektoniske kant og formidlingen heraf.
Løn efter forhandling og kompetencer.

Om os
Vi er en ejer-ledet tegnestue med base i
Aarhus, Viby J som arbejder med en bred vifte
af opgaver indenfor pædagogik og læring,
sundhed og omsorg, kultur- og idræt, erhverv
og i særdeleshed det almene nybyggeri og
renovering af boliger.
Så på trods af vores størrelse spænder vi bredt
med en klar faglig stolthed udi det bygbare,
hvor arkitektonisk kvalitet til bygherren for os
er altafgørende.

Er det jobbet for dig?
Er du interesseret, må du meget gerne
sende din ansøgning, dit CV og portfolio til:

Vi prioriterer at påtage os rollen som totalrådgiver og forventer at du bidrager til udvikling af
en opgave - fra brugerinddragelse og konceptudvikling til detaljering og kvalitetssikring
af den arkitektoniske linje.

Vi tager kandidater til samtale løbende, og alle
ansøgninger behandles fortroligt.

M: mads@frostlarsen.dk
- og spørgsmål stiles ligeledes til partner Mads
Lindstrøm på 53 53 63 71.

Og ikke at forglemme udarbejdelsen af konkurrenceforslag, bygherrerådgivning, implementering af bæredygtighed og styrkelse af vores
kollegiale sammenhold.

Du kan læse mere om Arkitektfirmaet på

www.frostlarsen.dk

