
RH ARKITEKTER søger sekretær/admin. medarbejder til vores tegnestue i København 

 

RH ARKITEKTER søger en fleksibel og dedikeret sekretær til vores tegnestue med start primo august 2018. 

 

JOBBET 

Du vil indgå i tegnestuens hverdag som sekretær og administrativ medarbejder. Du vil fungere som support for tegnestuens 

øvrige medarbejdere, hvorigennem du har mulighed for at få et godt kendskab til arkitektfaget. 

 

HOVEDOPGAVER: 

• Besvare mails og receptionstelefon 

• Tage imod gæster/kunder i receptionen 

• Sørge for opdækning/afrydning til møder 

• Assistere med print af tegninger, sagsmapper og præsentationsmateriale mm 

• Ansvarlig for lagerføring af kontorartikler 

• Ansvarlig for opdatering af hjemmeside, samt Facebook og LinkedIn 

• Planlægge og arrangere sociale arrangementer 

• Generel administration 

• Generel oprydning og strukturering på tegnestuen 

 

OM DIG 

Du har som minimum færdiggjort en gymnasial uddannelse (el. tilsvarende på samme niveau). 

Du trives godt i en dynamisk virksomhed og har en positiv indstilling. 

Du er serviceminded, udadvendt og imødekommende. 

Du kan lide at arbejde selvstændigt. 

Du er god til at kommunikere, er struktureret og stærk i koordinering.  

 

Særlige kompetencer 

• Du er rutineret bruger af Microsoft Office pakken 

• Du kan dansk og gerne engelsk på højt niveau, både skriftligt og mundtligt 

• Kendskab til Photoshop og/el. InDesign er en fordel, men ikke et krav 

 

OM RH ARKITEKTER 

Vi er en tegnestue med speciale i Life Science- og erhvervsløsninger. 

Vores kernekompetence er laboratorier, 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 beliggende i hjertet af Vesterbro i København. 
Vi er en del af kontorfællesskabet V74, der fungerer som rammerne for en række kreative virksomheder. 
Se mere på www.rh-ark.dk  
 

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR 

20-25 timer/ugen, med mulighed for ekstra arbejde i travle perioder. 

Løn efter kvalifikationer. 

 

TILTRÆDELSE 

Primo august 2018. 

 

ANSØGNINGSFRIST 

Hvis stillingen har vakt din interesse, send din ansøgning samt CV til rh@rh-ark.dk  

For yderligere information om stillingen kontakt Josephine Bresson (53 573 036) el. Tine Simon (30 707 675) 

Vi indkalder løbende til samtale.  

http://www.rh-ark.dk/
mailto:rh@rh-ark.dk

