
Er du omstillingsparat og trives i en hverdag med forskelligartede 
opgaver? Så vil vi meget gerne modtage din ansøgning til jobbet 
som sagskoordinator.

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 40 medarbejdere og holder til på Vester-
bro i København. Vi har mange igangværende opgaver og flere nye på 
vej, og derfor søger vi nu en dygtig sagskoordinator, som kan hjælpe 
med de administrative opgaver på flere af vores projekter.

Om jobbet
Som sagskoordinator vil din primære opgave være at assistere og 
supportere vores projektledere og projektteams, der arbejder på vores 
Pharma og Life science projekter. Opgaverne vil blandt andet omfatte 
udarbejdelse af dagsordner og referater, udsendelse af materiale, kor-
rekturlæsning, koordinering af kalendere og booking af møder samt 
diverse administrative opgaver. 

Hvem er du?
•  Du har erfaring som personlig assistent, sekretær eller tek-

nisk assistent (erfaring fra eller kendskab til arkitekt- og 
byggebranchen er en fordel, men ikke et krav)

• Du er fortrolig med Excel og Word
•  Du er god til at holde overblik og struktur, og du kan lide en 

hverdag med mange forskelligartede opgaver 
•  Du trives i et miljø med en stærk faglighed, og hvor tempoet 

til tider kan være højt 
•  Du har en samarbejdende tilgang til kollegaer og eksterne 

samarbejdspartnere. 

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.

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 ”sagskoordinator”. 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 glæ-
der os til at høre fra dig.

ER DU GOD TIL AT HOLDE OVERBLIKKET 
OG KOORDINERE OPGAVER? 
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