BYGNINGSKONSTRUKTØRER TIL
PROJEKTERING SØGES

Vi har gang i mange spændende byggesager på tegnestuen, der er flere nye byggesager på vej og dine nye kollegaer er allerede i fuld gang, men vi mangler dig på holdet
Vi søger bygningskonstruktører Ɵl projektering på vores kontor
i Aalborg.
Du kommer Ɵl at arbejde med mange forskellige typer af opgaver, både nybyggeri, renovering og bæredygƟghed.
Vi kan Ɵlbyde dig fast arbejde i en organisaƟon med en flad
struktur, i et fagligt udfordrerende miljø med mange gode kollegaer.

VI TILBYDER
En fast sƟlling i et godt og humørfyldt arbejdsmiljø med kompetent og faglig sparring.
Du får en selvstændig rolle i de projekteringsforløb du vil komme Ɵl at deltage i. Herudover får du kontakt Ɵl vores mange
professionelle samarbejdspartnere, herunder bygherrer, ingeniører og øvrige tekniske faggrupper.
LIDT MERE OM OS
Arkitekƞirmaet NORD as er en erfaren og visionær tegnestue
med base i Aalborg. Vi projekterer mange forskellige byggesager, både inden for den almen og inden for den private boligsektor.

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOMRÅDER BLIVER
• Projektering i Revit
• Registrering og planlægning
• KalkulaƟoner og beskrivelser
For at du kan løse disse opgaver, skal du være oprigƟg interesseret i byggeriets mange muligheder.
Du skal forstå hvad der skal Ɵl, for at opgaverne bliver løst Ɵl
bygherrernes Ɵlfredshed, og så vi selv får lyst Ɵl at prale af resultaterne.
Din erfaring og dine interesser, vil kunne indgå som en naturlig del af ansæƩelsen, og vi bakker gerne op om din personlige
udvikling. Vi Ɵlbyder i den forbindelse, at vi sammen får lagt en
strategi for din eŌeruddannelse og kompetenceudvikling.

Vi hjælper vores kunder med mange forskellige opgaver. Opgaverne spænder fra et orangeri udført i genbrugsmaterialer, Ɵl
en boligrenovering Ɵl over 200 mio. kr., et højhus i oƩe etager
eller et unikt byggeri som proppen på Stjernepladsen i Aalborg.
Hos NORD får du som projekterende mulighed for at være med
i et væld af forskellige opgaver.
Alle os hos NORD sæƩer pris på et godt kollegialt sammenhold,
og vi Ɵlbyder et uformelt og tværfagligt arbejdsmiljø.
TILTRÆDELSE Snarest muligt og gerne senest 1. februar 2022.

LIDT OM DIG
Vi foresƟller os, at du er uddannet bygningskonstruktør, er
struktureret, og kan arbejde sikkert i Revit, og måske også i
AutoCad. Du er selvstændig og samƟdig er det naturligt for dig
at indgå i teams.
Det vil blive vægtet højt, at du har gode samarbejdsevner, en ligefrem og venlig fremtoning. Erfaring med bæredygƟgt byggeri
vil være en stor fordel.

ANSØGNING
Send en korƞaƩet ansøgning med CV Ɵl vores tegnestueleder
Søren Brinkmann på sb@nord-as.dk. Samtaler vil blive afviklet
løbende.
Tjek os ud på www.nord-as.dk
Vi ser frem Ɵl at høre fra dig!

Proppen, Stjernepladsen
Præmieret 2021

Tranders Høje, 319 boliger
Nybyggeri, A. Enggaard

Konvalvej, helhedsplan
Renovering, Vivabolig

Upcycling Orangeri,
Vesterport boligforening

