BYGNINGSKONSTRUKTØR TIL
PROJEKTERING OG TILSYN SØGES!
PASSIVHUS

Arkitektfirmaet NORD har stadig travlt og har flere store projekter i gang og søger derfor en alsidig erfaren bygningskonstruktør, der også har minimum 5 års erfaring med tilsyn.
Søger du nye faglige udfordringer og ansvar i et tværfagligt arbejdsmiljø og et godt kollegialt sammenhold, så er det netop dig vi søger.
TILTRÆDELSE Snarest og gerne pr. 1. dec. 2020.
ANSØGNING
Ring til tegnestueleder Søren Brinkmann på 9935 2004, eller send en kortfattet ansøgning med CV til sb@nord-as.dk
Ansøgningsfrist: snarest og senest torsdag den 22. oktober.
DGNB

DINE ARBEJDSOMRÅDER BLIVER OVERORDNET
• Projektering i Revit og evt. Autocad
• Tilsyn
• Bygherrekontakt
VI TILBYDER
En fast stilling i et godt arbejdsmiljø med kompetent og faglig sparring. Du får selvstændigt ansvar for at styre sagerne gennem projekteringsforløbet, og skal varetage den direkte
kontakt til vores mange professionelle
bygherrer, der
omfatter
DEMENSPLEJEHJEM
- AALBORG
ØSTboligselskaber, private investorer og offentlige bygherrer m.fl.
OM DIG
Kæmp eller flygt. Så enkelt kan svært dementes reaktionsmønster
Projekt:
Vi forestiller os, at du er uddannet
bygningskonstruktør
og evt.
entohåndværksmæssig
baggrund.
beskrives.
I hver eneste lille dagligdags foreteelse
er derhar
kun disse
72 plejeboliger til demente
+ servicearealDu kan arbejde selvstændigt og indgå i teams. Det vil blive vægtet højt, at du
og daog
de fleste
samtidig
er fysisk svækket, betyder
det at med renovering vil ligeledes vægte positivt, men det er ikke et krav.
har gode samarbejdsevner og enmuligheder,
ligefrem
venlig
fremtoning.
Erfaring
der kun er kæmp tilbage. Det betyder at selv små uventede hændelser kan have fatale følger for samspillet mellem den demente og
andre beboere/plejepersonale/frivillige/pårørende.
Visuel og auditiv uro kan for demente betyde forskellen på en god
og en dårlig oplevelse, plejepersonalets synlighed er afgørende for at
afdelingens hverdag fungerer optimalt.
Vores forslag tager afsæt i disse præmisser; at arkitektur og funktionalitet forenkles til det genkendelige og at faren for uro imødekommes ved at skabe zoner og rum der udstråler visuel og auditiv ro.

Adresse:
Astrupstien, 9220 Aalborg Øst

OM OS
Ydelsesperiode:
Arkitektfirmaet NORD as er en erfaren og visionær tegnestue med base i Aalborg.
Vi har mange faste kunder lokalt, regionalt og landsdækkende. Firmaet har rødder helt tilba2015
ge til 1914.Vi løser opgaver og projekter indenfor den almene og private boligsektor,
fra familieboliger, ungdomsboliger, plejeboliger og seniorboliger, samt sundheds-, transport-,
Bygherre:
undervisnings- og kultursektoren. Flere projekter i vores portefølje har budgetter
på Boligselskab
over 200 mio. kroner, og vi indgår i projekterne som både totalrådgiver, bygherrerådgiver og
Nørresundby
arkitektrådgiver. I vores rådgvining har vi stort fokus på kvalitet, bygbarhed ogBruttoareal:
robuste tekniske løsninger. Vi sætter pris på et godt kollegialt sammenhold og tilbyder et uformelt
Vi foreslår en todelt bygningskrop – ET HÆNGSEL OG EN LANDSBY –
6.220 m²
og tværfagligt arbejdsmiljø.
Vi ser frem til at høre fra dig!

og fortæller allerede i konceptet om dilemmaet: Viljen til åbenhed contra
en beboergruppe der ikke kan rumme andet end trygge, afgrænsede rum.
HÆNGSEL indeholder offentlige og halvoffentlige funktioner - hovedindgang, sal og dagcenter - og henvender sig med åbne facader og transparens mod det offentlige rum.
LANDSBYEN indeholder private funktioner – primært boliger og fællesboligarealer – og er i sit udtryk tænkt som en bymur der afgrænser
et indre, trygt uderum. De to bygningskroppe mødes i Torvet, som bliver
koblingspunktet mellem det offentlige og det private. Parkering placeres i
grundens syd-østlige hjørne.

Anlægssum:
143 mio.
Rolle og ydelser:
Konkurrenceforslag
Arkitektrådgivning
Kontaktperson:
Lars Emborg 9632 4070

DOMMERBAKKEN - PLEJECENTER HAMMEL

NORD
ARKITEKTFIRMAET

Konkurenceforslaget tager afsæt i kontekstens komplekse
sammensurium af bygningsformer og materialekarakterer, og

Projekt:
60 plejeboliger med tilhørende service

