
Brænder du for at forene arkitektur med bæredygtige løsninger? Og har 
du lyst til at sætte bæredygtighed på dagsorden indenfor Life science 
og Pharma? Så vil vi meget gerne modtage din ansøgning til jobbet som 
bæredygtighedsansvarlig hos RH ARKITEKTER.  

RH ARKITEKTER har speciale i Life Science- og erhvervsbyggerier med kun-
der i både Danmark og i udlandet. Vores kernekompetence er laboratorie-
byggeri, produktionsfaciliteter, uddannelsesinstitutioner og kontorbygge-
rier. Vi dækker hele projektforløbet fra indledende bygherrerådgivning til 
design, projektering og udførelse.

Vi er en tegnestue med cirka 30 medarbejdere og holder til på Vesterbro i 
København. Vi har mange igangværende opgaver og flere nye på vej og har 
ambitionen om at implementere bæredygtighed i vores Life science bygge-
rier. Derfor søger vi nu en arkitekt, som brænder for bæredygtige tiltag og 
har erfaring med at udvikle og implementere bæredygtighedsstrategier i en 
arkitektvirksomhed. 

Om jobbet
Som bæredygtighedsansvarlig vil du få en specialistrolle, hvor du med din 
faglige viden deltager aktivt i konkurrencer såvel som projektering, og op-
førelse af projekterne. Her vil du rådgive om kriterier i bæredygtige certi-
ficeringer og tiltag samt have muligheden for at præge projekterne, så vi 
imødekommer kundens og brugernes behov. Derudover vil du få ansvaret 
for at udvikle vores bæredygtighedsstrategi- og vision, så vi sikrer, at bære-
dygtighed forankres hele vejen rundt. En del af jobbet vil også bestå i prak-
tisk og faglig implementering af bæredygtighed i RH ARKITEKTER i form af 
interne oplæg og workshops. 

Udover rollen som bæredygtighedsansvarlig kan du også forvente at indgå 

som projekterende på udvalgte projekter.

Vi tilbyder 
Vi er en mellemstor tegnestue med et højt fagligt inspirerende miljø og 
gode kollegaer. Du får en alsidig hverdag, hvor du vil indgå i et tæt sam-
arbejde med dine kollegaer og få mulighed for at bidrage til tegnestuens 
fortsatte udvikling. Vi tilbyder en god frokostordning, fælles fredagsvin og 
har løbende både faglige og sociale arrangementer. 

RH ARKITEKTER er en del af kontorfællesskabet V74, der fungerer som ram-
me for en række kreative virksomheder midt i hjertet af Vesterbro.

Hvem er du?
• Du har erfaring med bæredygtighed og certificeringsordninger
• Du er DGNB-auditor eller har ambitionen om at blive det
•  Du brænder for at implementere bæredygtighed fra start til slut 

i projekter
•  Du er proaktiv og idérig og har mod på at gå forrest, når det kom-

mer til at forene bæredygtighed og Life Science byggeri 
•  Du er dygtig til at kommunikere og formidle din viden både 

mundtligt og skriftligt (dansk og engelsk).

Kan du se dig selv hos os?
Så send en kortfattet ansøgning med CV (max. 8 MB) via mail til rh@rh-ark.dk 
med titlen ”Bæredygtighedsansvarlig”. Vil du vide mere om jobbet, er du velkom-
men til at kontakte partner og Head of Office Tine Simon på tlf. nr. 30 707 675.

Vi afholder løbende samtaler og tager opslaget ned, når vi har fun-
det den rigtige kandidat. Så skynd dig at sende os din ansøgning  
– vi glæder os til at høre fra dig.
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