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SAGSARKITEKT / PROJEKTLEDER
Vi har rigtig travlt hos RH ARKITEKTER, og søger derfor en erfaren og selvstændig sagsarkitekt / projektleder, der
brænder for at løse opgaver af høj kvalitet indenfor Life Science- og erhverv. Du vil indgå i et stærkt fagligt miljø med
kompetente kolleger om alsidige projekter. Stillingen er til tiltrædelse snarest, og vi afholder løbende samtaler.

OM DIG
Dine primære arbejdsopgaver vil være sagsstyring og projektering, og vi forventer:
•

•
•
•
•
•

At du har min. 5 års erfaring som sagsarkitekt/projektleder, gerne med projekter indenfor laboratorier, tekniktungt byggeri og/eller produktionsfaciliteter - såvel ombygningsopgaver som nybyggeri. Og du ser i øvrigt
en udfordring i at løse såvel små som store opgaver med samme høje faglige engagement.
Erfaring med at tilrettelægge og styre sagsforløb fra start til slut, herunder bemanding og styring af projektøkonomi.
At du arbejder metodisk og er i stand til både selvstændigt og i samarbejde med øvrige rådgivere og kolleger
og stå for projektering, udbud og projektopfølgning på byggesagerne.
Erfaring med beskrivelse, tidsplanlægning, bygningsdelskalkulation.
Behersker Revit og/eller AutoCAD, MS Project samt Office programmerne.
At du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt (minimum engelsk og dansk).

OM OS
RH ARKITEKTER har speciale i Life Science- og erhvervsløsninger. Vores kernekompetence er laboratorie-byggeri, produktionsfaciliteter, uddannelsesinstitutioner og kontorbyggerier. Vi dækker hele projektforløbet fra indledende bygherrerådgivning til design, projektering og udførelse. Vores arkitektur er ærlig, enkel og rationel. Vi søger altid et højt
arkitektonisk niveau – gennemarbejdet til mindste detalje.
Vi er en mellemstor tegnestue med et højt fagligt inspirerende miljø og gode kolleger. Vi tilbyder god løn og en alsidig
hverdag, hvor du vil indgå i et tæt samarbejde med tegnestuens øvrige ansatte og få mulighed for at bidrage til tegnestuens fortsatte udvikling.
RH ARKITEKTER er en del af kontorfællesskabet V74, der fungerer som ramme for en række kreative virksomheder
midt i hjertet af Vesterbro.
Se og læs mere om tegnestuen og vores projekter på www.rh-ark.dk

ANSØGNINGSFRIST
Kunne du tænke dig at arbejde hos os? Så send ansøgning med CV og referencer (max. 8 MB) med emne
”Sagsarkitekt/projektleder” hurtigst muligt til rh@rh-ark.dk.

