VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER SØGER PROJEKTERENDE
ARKITEKT ELLER KONSTRUKTØR MED REVIT-ERFARING
Vilhelm Lauritzen Arkitekter går en travl periode i møde og søger derfor en arkitekt eller konstruktør med
høj faglighed, der kan supplere vores team af dygtige medarbejdere.
Du vil komme til at arbejde med udfordrende projekter af vidt forskellig skala, karakter og kompleksitet i
samarbejde med engagerede kolleger på en fleksibel arbejdsplads og i et uhøjtideligt arbejdsmiljø.
Du skal være indstillet på at følge opgaverne i alle projektfaser og udfordre dig selv på nye arbejdsområder. Vi tilbyder dig frihed i opgaveløsningen, og vi forventer, at du vil bidrage til at sikre en professionel rådgivning og samarbejde med alle involverede parter, både internt og eksternt.
Vi forestiller os at, du:
• Er uddannet arkitekt eller bygningskonstruktør med 5-10 års tegnestueerfaring
• Er rutineret Revit-bruger, både inden for nybyggeri og renovering
• Arbejder selvstændigt med sparring fra kolleger og reference til projektleder
• Kommunikerer flydende og fejlfrit såvel mundtligt som skriftligt
• Har gode samarbejdsevner og kan holde flere bolde i luften ad gangen. Du er muligvis
certificeret IPMA
Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du:
• Har arbejdet med lavenergi-/ bæredygtigt byggeri, gerne DGNB
• Kan udarbejde beskrivelsesmateriale af høj faglig kvalitet og har gerne erfaring med BIPS
beskrivelsesværktøjer
• Arbejder rutineret med AutoCad
• Arbejder rutineret med Adobe-pakken og Sketchup (arkitekt)
Opfylder du ikke alle ovenstående ønsker, så hører vi gerne fra dig alligevel.
Løn
Du ansættes i henhold til gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer
og kvalifikationer.
Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte COO Christian Bendtsen på 3269 9000 eller ceb@vla.dk.
Du kan finde mere information om Vilhelm Lauritzen Arkitekter, vores projekter og ydelser på www.vla.dk.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Send den sammen med CV og portefølje til job@vla.dk. Mærk
venligst din ansøgning ”Projekterende arkitekt eller konstruktør”.
Vi afholder samtaler løbende og ansætter i takt med, at kvalificeret ansøger findes.

