Projekterende arkitekt eller bygningskonstruktør
Er du en erfaren arkitekt eller bygningskonstruktør – med fokus på høj arkitektonisk kvalitet
og erfaring med BIM og/eller beskrivelse?
Vi søger erfarne arkitekter eller bygningskonstruktører, der har solide kompetencer inden for
projektering, og som er dygtige formidlere af den arkitektoniske idé gennem
projekteringsfasernes leverancer i BIM. Det er førende projekteringsprofiler, der får en central
rolle i tegnestuens fortsatte styrkelse særligt inden for nybyggeri af lærings- og campusmiljøer.
Samtidigt vil der på sigt være mulighed for at også at få berøring med skitsering og projektering
af andre projekter, fx inden for restaurering og transformation.
Hos Rønnow Arkitekter planlægger og udfører vi nybyggeri i høj kvalitet – ofte i særligt
værdifulde kultur-, lærings- eller campusmiljøer. Som en af landets førende rådgivere inden for
restaurering og transformation udvikler og fremtidssikrer vi samtidigt en lang række
kulturhistoriske og arkitektonisk betydningsfulde bygninger. Den store variation i opgaverne
tilbyder os en fagligt udfordrende og fleksibel hverdag, hvor vi stræber efter at skabe arkitektur,
der giver langtidsholdbar merværdi, hvor nyt harmonerer med det eksisterende, og hvor
kvaliteten kan aflæses i både det æstetiske og funktionelle resultat.
Vi søger fagligt dygtige kollegaer, der:
• har ca. 10 års projekteringserfaring og færdes hjemmevant i byggeriets faser, det
tekniske fælleseje og udbudsreglerne mv.
• er fortrolig med enten projektering i Revit eller beskrivelsesarbejde i Molio/bips
beskrivelsessystem
• har et skarpt blik for de gode løsninger i både helheden og detaljen
• er en procesorienteret teamplayer der formår at holde fokus på målsætning og kvalitet
i projektet
Derudover forestiller vi os, at dine personlige kompetencer gør, at du har et godt overblik og
kan håndtere mange forskellige opgaver samtidigt. At du arbejder struktureret og engageret, er
grundig, handlingsorienteret og gerne tager ansvar. At du har gode og motiverende
kommunikationsevner og er velformuleret i både i dansk skrift og tale, og at du har
gennemslagskraft og formår at gøre både vores bygherrer og samarbejdspartnere trygge ved
dit samarbejde.
Vi tilbyder til gengæld:
Spændende stillinger i en ambitiøs tegnestue med høj faglighed, teams af engagerede
kollegaer, mulighed for at opnå stor indflydelse på egne arbejdsopgaver og for videre faglig
udvikling. Vi prioriterer et godt og kreativt arbejdsmiljø, præget af arbejdsglæde, vidensdeling
og fællesskab – og har derfor en flad struktur med en uformel omgangstone. Arbejdsdagen er
afvekslende og i høj grad præget af frihed under ansvar.
Løn og ansættelsesvilkår er iht. overenskomst og kvalifikationer. Send din motiverede
ansøgning med CV til job@ra.dk
Har du spørgsmål vedrørende stillingerne, er du velkommen til at kontakte Projektchef, arkitekt
MAA Janus Døssing på jdo@ra.dk eller direkte telefon 40 80 12 05 eller Adm. Direktør Martin
Bloch på mbl@ra.dk eller direkte telefon 24 81 71 24.
Stillingerne ønskes besat snarest muligt.
Vi afholder samtaler løbende og lukker stillingerne, når vi har fundet de rette kandidater.

