RUTINERET PROJEKTERINGSLEDER SØGES TIL
PROJEKTSTYRING & PROJEKTERING
Er du den røde tråd i et projektforløb, hvor du med overblik styrer et projekt sikkert i land?
Og søger du nye faglige udfordringer i et tværfagligt arbejdsmiljø og et godt kollegialt
sammenhold, så kunne det være netop dig vi søger.
Arkitektfirmaet NORD har flere større projekter i gang, og flere spændende projekter
i pipelinen, og søger derfor en alsidig og erfaren projekteringsleder.
DINE ARBEJDSOMRÅDER BLIVER OVERORDNET
• Projekteringsledelse
• Projektering i Revit og evt. Autocad
• Bygherrekontakt
Afhængig af erfaring og interesser, vil eksempelvis bæredygtighed og IKT-ledelse kunne indgå
som en naturlig del af ansættelsen. Har du andre interesseområder er vi selvfølgelig også interesseret i at høre om disse, og bakker gerne op om din personlige udvikling. Vi tilbyder i den
forbindelse, at vi sammen får lagt en strategi for bl.a. efteruddannelse og kompetenceudvikling.
VI TILBYDER
En fast stilling i et godt arbejdsmiljø med kompetent og faglig sparring.
Du får selvstændigt ansvar for at styre sager gennem projekteringsforløbet, og skal varetage
den direkte kontakt til vores mange professionelle bygherrer, der omfatter boligselskaber, private investorer og offentlige bygherrer m.fl.
OM DIG
Vi forestiller os, at du har faglig relevant uddannelse, har erfaringen inden for projektstyring,
kan arbejde og projektere i Revit, og måske også i AutoCad. Du kan arbejde selvstændigt og
samtidig ind-gå naturligt i teams. Det vil blive vægtet højt, at du har gode samarbejdsevner,
og en ligefrem og venlig fremtoning.
OM OS
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 tilbage til 1914.
Vi løser opgaver og projekter indenfor den almene og private boligsektor, fra familieboliger,
ungdomsboliger, plejeboliger og seniorboliger, samt sundheds-, transport-, undervisnings- og
kultursektoren. Flere projekter i vores portefølje har budgetter på over 200 mio. kroner, og vi
indgår i projekterne som både totalrådgiver, bygherrerådgiver og arkitektrådgiver.
Vi sætter pris på et godt kollegialt sammenhold og tilbyder et uformelt og tværfagligt arbejdsmiljø.
TILTRÆDELSE Senest 1. maj 2021
ANSØGNING
Ring til tegnestueleder Søren Brinkmann på 9935 2004, eller send en kortfattet ansøgning med
CV til sb@nord-as.dk - hurtigst belejligt eller senest 19. marts 2021. For yderligere info se mere
på www.nord-as.dk. Samtaler afholdes løbende. Vi ser frem til at høre fra dig!

