BYGNINGSKONSTRUKTØR
Har du solid erfaring som projektleder?

Stillingsannonce
OM JOBBET

OM DIG

Du kommer til at ..
•
Håndtere interessante og komplicerede 		
byggesager i alle skalaer og udformninger.
•
Være med til at fastholde og gennemføre 		
den arkitekttoniske idé i projektet.
•
Være ansvarlig for egne sager og stå for 		
kontakt med bygherrer, rådgivere og 		
håndværkere.
•
Deltage i tværfaglige møder med 			
myndigheder og leverandører og forskellige 		
aktører.
•
Udføre fagtilsyn, herunder afholde 			
byggemøder, bygherremøder og sikkerhedsmøder
•
Være med til at styre rådgivningsprocessen
fra projektering til færdigt byggeri.
•
Planlægge og styre din egen tid.

Du…
•
•
•
•
•
•
•
•

Har minimum 5 års erfaring fra en tegnestue.
Har erfaring indenfor et bredt spektrum af 		
byggeri, lige fra erhverv til bolig.
Har erfaring med projektering, kvalitetssikring,
byggestyring og tilsyn.
Er systematisk og struktureret og kan holde 		
fokus igennem hele processen.
Har lyst til at være på en tegnestue, hvor 		
faglighed og det sociale nærvær er i 		
højsæde.
Kan projektere i Revit på højt niveau.
Kan udarbejde beskrivelser.
Kan dansk i skrift og tale, da projekterne er 		
danske.

Ansøgning med CV og relevante referencer sendes til Christian
Isager på mail ci@laban.as senest den 1. marts kl 12.00. Alle
ansøgninger behandles løbende og fortroligt. Der forventes opstart
1. maj 2017. Har du spørgsmål til stillingsopslaget kan du kontakte
Christian Isager på 27 11 71 66

OM LABAN ARKITEKTER
•
•

•
•
•

Laban er blandt Danmarks førende tegnestuer indenfor 		
projektudvikling, og er derved særdeles velfunderet i 		
markedet med en solid økonomi og ordretilgang.
Vi har stor fokus på det faglige, hvor vi altid vil være blandt 		
de bedste, men også på det sociale, hvor vi bl.a. tager på 		
studietur til udlandet hvert år og holder sommerfest på 		
Smukfest.
Vi arbejder på et højt arkitektonisk niveau og skaber byggeri,
der lever op til kundernes behov, budget og tidsplan.
Vi forsøger at undgå over- og weekendarbejde gennem 		
struktur og god planlægning. Vi er fleksible overfor den
enkelte medarbejders ønsker
Laban har en fast kerne af dygtige, dedikeret medarbejdere
og kan herved fastholde en hyggelig og familiær tegnestue.

Du kan se mere omkring tegnestuens arbejder på www.laban.as
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