JUUL | FROST ARKITEKTER SØGER PROJEKTERINGSANSVARLIG
KONSTRUKTØR / ARKITEKT
Vi har travlt med ambitiøse projekter i Skandinavien, særligt Danmark,
og har flere på vej! Derfor søger vi en konstruktør eller arkitekt med
solid projekteringserfaring.
JOBBET		

Som projekteringsansvarlig vil du, udover at bistå dine arkitekt- og
konstruktørkollegaer i alle projekteringsfaser med faglig sparring, få
dine egne sager som projektleder og/eller projekteringsleder. Du vil
få ansvar for valg af projekteringsmetoder og byggetekniske løsninger
samt styring af kontrakter, tid, økonomi og kvalitetssikring. Vi lægger
vægt på, at du fagligt viser vejen for kollegaer med mindre erfaring og
kan fungere som faglig ankermand / -kvinde.
Vi tilbyder mulighed for varierede arbejdsopgaver på spændende
projekter både indenfor byggeri og landskab, gode kollegaer og
ansættelsesvilkår på 37 timer om ugen iht. gældende overenskomster.

DIG
•
•
•
•
•
•
•

Du arbejder målrettet og nysgerrigt med komplekse
problemstillinger og har samtidigt blik for de daglige arbejdsgange
som projekteringsansvarlig.
Du har mere end 10 års erfaring i rådgiverbranchen og kendskab
til de fleste nuancer af byggesager, særligt med vægt på
projektering.
Du har været ansvarlig for flere byggesager som projektleder og
gerne projekteringsleder, hvilket du kan dokumentere.
Du er uddannet konstruktør eller arkitekt, og har god indsigt
i byggeteknik samt en alsidig forståelse for byggeriets
forudsætninger.
Du kan udarbejde detaljetegninger 1:1 og kan tage ansvar
igennem hele projekteringsfasen.
Vi ser gerne, at du har godt kendskab til ArchiCAD og BIM, da vi
tegner alle projekter i ArchiCAD og aktivt gør brug af 3D modeller.
Vi forventer, at du har erfaring med beskrivelser og taler / skriver
dansk på et højt niveau.

OS
Juul | Frost Arkitekter udfordrer og udvikler konstant vores felt. Vi
arbejder helheds- og behovsbaseret med konsistent sammenhæng
mellem skalatrin. I vores hverdag er forskellige løsninger, indsatser
og kunder i spil, som alle mødes med ambition og nærvær. Du bliver
en del af en alsidig tegnestue, der arbejder på tværs af arkitektur og
landskabsarkitektur.
KONTAKT
Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte
Kommunikationsansvarlig, Mads Angelsø på job@juulfrost.dk eller
tlf. 32 95 95 78
ANSØG
Send en motiveret ansøgning og et CV til job@juulfrost.dk snarest
muligt / senest 16. november 2020. Vi afholder samtaler løbende.
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