Arkitekt til indretningsopgaver søges
Gottlieb Paludan Architects har skabt sig en
førende position på en række faglige områder. Vi
rådgiver og udfører projekter med særlig fokus på
forretningsområderne Energi, Mobilitet og Erhverv.
Det er vores ambition at skabe værdi og velfærd
gennem designløsninger, der integrerer arkitektur,
infrastruktur og bæredygtige løsninger.
Vi oplever i øjeblikket vækst med tilgang af nye
opgaver inden for vores kerneområder, og derfor
søger vi en arkitekt med erfaring i indretning
og projektering, som kan medvirke til at udvikle
og realisere tegnestuens projekter gennem
kvalitetsbyggeri, der understøtter vores høje faglige
ambitionsniveau.
Du har god materialebevidsthed og designforståelse,
arbejder selvstændigt, tager ansvar og bidrager til at skabe
kvalitet helt ned i detaljen. Du vil fungere som projektleder
på mindre projekter samt indgå i større teams, hvor du
selvstændigt vil stå for indretningsopgaver og medvirke til
at udvikle dette forretningsområde på tegnestuen.
Vi forventer, at du har minimum 5 års erfaring med
•
•
•
•
•
•

Space planning, indretning af arbejdspladser og
erhvervsbyggeri
Udarbejdelse og implementering af
indretningskoncepter samt materiale- og farvevalg
Indkøb og udbud af inventar
Skitsering samt projektering i AutoCAD af inventar og
mindre byggeopgaver
Brugerinvolvering og procesledelse
Grafisk identitet og wayfinding

Vi tilbyder
•
•
•
•
•

Højt fagligt ambitionsniveau og fagligt stærke kolleger
Selvstændigt ansvar
En dynamisk funktion med stor kontaktflade til
kolleger og eksterne samarbejdspartnere
Et godt arbejdsmiljø med mange fællesarrangementer
En løn der afspejler din erfaring og kvalifikationer

Ansøgningsprocessen

Ansøgning og CV bedes fremsendt i ét samlet pdfdokument til job@gottliebpaludan.com. Materialet vil
blive behandlet fortroligt. Anfør “Ansøgning – Arkitekt,
indretning” i emnefeltet. Deadline for ansøgning er den
3. december 2018.  Bemærk at ansøgninger vil blive
behandlet løbende.
For yderligere spørgsmål kan arkitekt Eva Vejbæk
kontaktes på telefonnummer +45 4171 8262 eller
E-mail: ev@gottliebpaludan.com.
Hvem er vi?

Gottlieb Paludan Architects er en af landets store
arkitektvirksomheder. Vi arbejder primært med opgaver
indenfor forretningsområderne Mobilitet, Energi og
Erhverv. Som virksomhed er vi kendetegnet ved langvarige,
tillidsprægede relationer til vores klienter, og det er
vores ambition at skabe enkle, velfungerende løsninger
med lang teknisk og æstetisk levetid. Vores arkitekter,
landskabsarkitekter og bygningskonstruktører arbejder
tæt sammen om at løse opgaver i Danmark, Skandinavien,
Nordeuropa og Asien.
Gottlieb Paludan Architects er ejet af ÅF - en international
ingeniør-og designvirksomhed med mere end 10.000
medarbejdere på verdensplan og kontorer i 30 lande.
Se mere på www.gottliebpaludan.com

