
Og vil du være en del af en faglig stærk arkitektvirksomhed, hvor sparring 
og samarbejde er i højsædet? Så vil vi meget gerne modtage din ansøg-
ning til jobbet som sagsarkitekt. 

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 40 medarbejdere og holder til på Vesterbro i Kø-
benhavn. Vi har mange igangværende opgaver og flere nye på vej, og derfor sø-
ger vi nu en dygtig sagsarkitekt, som kan være med til at lede og styrke vores 
projekter.

Om jobbet
Sammen med dine dygtige kollegaer kommer du til at sidde på større og 
mindre projekter indenfor Life Science og erhvervsbyggeri – herunder både 
ombygning, renovering og nybyggeri. Dine primære arbejdsopgaver vil være 
sagsstyring, projektering og kontakt med både kunder og brugere. 

Hvem er du?
•  Du har minimum 5 års erfaring med byggeprojekter. Og du ser en 

udfordring i at løse såvel små som store opgaver med samme 
høje faglige engagement 

•  Du har erfaring med at styre sagsforløb fra start til slut - herunder 
bemanding og styring af projektøkonomi 

•  Du arbejder metodisk og er i stand til - både selvstændigt og i 

samarbejde med øvrige rådgivere og kollegaer - at stå for projek-
tering, udbud og projektopfølgning på byggesagerne 

•  Du har erfaring med beskrivelse, tidsplanlægning og bygnings-
delskalkulation 

•  Du behersker Revit og/eller AutoCAD, MS Project samt Office pro-
grammerne 

•  Du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt (en-
gelsk og dansk). 

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 tegnestuens fortsatte 
udvikling. Vi tilbyder en god frokostordning, fælles fredagsvin og har løben-
de 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.

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 ”sagsarkitekt”. Vil du vide mere om jobbet, 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 fundet den 
rigtige kandidat. Så skynd dig at sende os din ansøgning – vi glæder os til 
at høre fra dig.

ER DU EN ERFAREN SAGSARKITEKT, SOM 
BRÆNDER FOR AT UDVIKLE PROJEKTER 
FRA START TIL SLUT? 
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