
Vil du prøve kræfter med fagets mange facetter? Og har du lyst til 
at indgå i projektteams og være en del af et kreativt arbejdsmiljø? 
Så vil vi meget gerne modtage din ansøgning til stillingen som kon-
struktørpraktikant.  

RH ARKITEKTER har speciale i Life Science- og erhvervsbyggerier med 
kunder i både Danmark og i udlandet. Vores kernekompetence er la-
boratoriebyggeri, produktionsfaciliteter, uddannelsesinstitutioner og 
kontorbyggerier. Vi dækker hele projektforløbet fra indledende byg-
herrerådgivning til design, projektering og udførelse.

Vi er en tegnestue med cirka 30 medarbejdere og holder til på Vester-
bro i København. 

Om jobbet
Som praktikant hos RH kommer du til at sidde i projektteams på større 
og mindre projekter indenfor Life Science og erhvervsbyggeri – herun-
der både ombygning, renovering og nybyggeri. Du får mulighed for at 
være en del af projekterne og lære af dine erfarne og dygtige kollegaer. 

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 

samarbejde med dine kollegaer og få mulighed for at bidrage til teg-
nestuens 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 
ramme for en række kreative virksomheder midt i hjertet af Vesterbro.

Hvem er du?
• Du er en dygtig og dedikeret konstruktørstuderende
•  Du har interesse for faget og brænder for funktionelle løs-

ninger ned til mindste detalje 
•  Du mestrer Revit og/eller AutoCAD og har kendskab til Ado-

be-pakken
• Du har en god energi og en stor lyst til at lære mere.

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 ”praktikant”. Vil du vide mere om praktikforløb 
hos RH, er du velkommen til at kontakte Tine Simon på tlf. 30 70 76 75.

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