Bygningskonstruktør til
detailprojektering 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 søger en bygningskonstruktør, der kan medvirke til
at løfte tegnestuens projekter, med fokus på kvalificeret
detailprojektering, der understøtter Gottlieb Paludan
Architects arkitektoniske profil og høje faglige
ambitionsniveau.
Som udgangspunkt søger vi en erfaren bygningskonstruktør, men afhængigt af aktuelle projekter og
opgaver tager vi alle anciennitets-/erfaringsniveauer i
betragtning.
Vi forventer
•
•
•
•
•

Tegnestue-erfaring
Analytisk og metodisk tilgang til opgaver
Primær erfaring fra hovedprojekt- og udbudsfase
samt udførelse.
Erfaring med tilsyn, gerne byggeledelse
Erfaring med AutoCAD

•
•
•
•
•

Projektledelse og styring af egne sager
Projektering i Revit
Beskrivelser, gerne Bips
Økonomistyring og anlægsbudgettering, gerne Sigma
Projektering på engelsk og/eller tysk

Vi ser også gerne, at du har erfaring med

Vi tilbyder
•
•
•
•
•
•

Højt fagligt ambitionsniveau og fagligt stærke kolleger
Selvstændigt ansvar
En dynamisk funktion med stor kontaktflade til
kolleger og eksterne samarbejdspartnere
Intern modul-opbygget undervisning i byggeriets
faser og tegnestuens praksis
Et godt arbejdsmiljø med mange fællesarrangementer
Løn efter kvalifikationer

Ansøgningsprocessen

Ansøgning og CV bedes fremsendt i ét samlet
pdf-dokument til job@gottliebpaludan.com.
Materialet vil blive behandlet fortroligt.
Anfør “Ansøgning – Bygningskonstruktør” i emnefeltet.
Ansøgninger behandles løbende.
Hvem er vi?

Gottlieb Paludan Architects er en af landets store
arkitektvirksomheder. Vi arbejder særligt med
infrastrukturopgaver inden for 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. Vore 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.

