Serviceorienteret piccoline/piccolo søges
Gottlieb Paludan Architects er et arkitektfirma med
ca. 90 ansatte i Nordhavn, København. Vi søger en
piccoline/piccolo til en fuldtids stilling med mange
forskellige opgaver.

•

Dine arbejdsopgaver vil være selvstændige og bestå i
service til medarbejdere og gæster samt praktisk hjælp til
vores kok i køkkenet. Du vil indgå i GPAs administrationsteam på 6 medarbejdere, men have daglig kontakt med
arkitekter, landskabsarkitekter, konstruktører, ingeniører
og alle vores kunder.

•
•
•
•

Dine primære arbejdsopgaver vil være
•
•
•
•
•
•

Receptionist-funktion (ikke stillesiddende – du har
telefonen med overalt!)
Køkkenhjælp, anretning, oprydning, opvask mv.
(fysisk arbejde)
Service til medarbejdere med taxa, biler, cykler,
rejsekort osv.
Overordnet ansvar for vores café (kaffe til selvbetjening), fællesarealer, frugt og møderum
Assistance til planlægning af faglige og sociale
arrangementer
Indkøb, bookinger osv.

Dine kvalifikationer
•
•
•
•

Bruger af Word, Excel og Outlook
God til at strukturere og prioritere opgaver og holde
mange bolde i luften
Super punktlig med aftaler
God til at tage imod gæster og generelt servicemindet

Vi tilbyder
•
•
•
•

Et kreativt arbejdsmiljø
Mange fællesarrangementer, både faglige og sociale
Selvstændigt ansvar og varierende arbejdsopgaver
En dynamisk funktion med udbredt kontakt til
kolleger

•

Del af virksomhedens administrations-team på
6 personer
Nyt åbent kontormiljø i særklasse, beliggende i
Nordhavn, København
Attraktiv frokost med egen kok
Start 1. december 2018, gerne tidligere.
Arbejdstid man-tors kl. 9-16.30, fre kl. 9-16.00
Løn kr. 20.000/md

Ansøgningsprocessen

Ansøgning og CV bedes fremsendt i ét samlet pdfdokument til job@gottliebpaludan.com.
Materialet vil blive behandlet fortroligt. Anfør “Ansøgning
– piccoline/piccolo” i emnefeltet.
Deadline for ansøgning er 4. november 2018.
Bemærk at ansøgninger vil blive behandlet løbende.
Kontakt økonomichef Henrik Røbel for yderligere
spørgsmål telefonnummer +45 2160 1611 eller E-mail:
her@gottliebpaludan.com.
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 og ingeniører 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

