ARKITEKT SØGES

Tegnestue med vækst søger dygtig og kreativ formgiver
med erfaring til hjælp med udvikling af spændende projekter. Erfaring med DGNB en fordel.
OM DIG
Vi søger en arkitekt, som med kreativitet og høj faglighed gennem skitsering og projektledelse
af spændende projekter, vil være med til at rykke tegnestuen mod nye højder.
Som arkitekt ser vi gerne at du:
Har en kandidat fra Arkitektskolen eller Arkitektur & Design
Har minimum fem års erfaring, men ikke et krav
Har højt kendskab til Revit og gerne Adobe programmer
Har kompetencer indenfor visuel fremstilling og 3D visualisering
Har kompetencer- og interesse indenfor bæredygtig arkitektur
Har flair for at omsætte komplekse ideer og rumprogrammer til form
Vi forventer at du som arkitekt brænder for arkitektur og samarbejde på tværs af fagligheder.
VI TILBYDER
Vi tilbyder en fast stilling i et kreativt miljø, hvor der er stor frihed og stor indflydelse på din egen
og tegnestuens udvikling. Vi er en organisation med fokus på det nære, på fællesskabet og det
gode sammenhold og hvor høj faglighed og professionel rådgivning er i centrum.
Du vil blive en del af et team på 23 medarbejdere, der tæller både arkitekter og konstruktører,
som arbejder sammen omkring projekterne på tværs af faglighed og kompetencer. Vi vil udfordre dig og til gengæld tilbyde dig en rolle med stor selvstændighed og ansvar i en virksomhed,
som er i rivende udvikling med stor opgavetilgang.
Din erfaring og dine interesser, vil kunne indgå som en naturlig del af ansættelsen, og vi bakker
gerne op om din personlige udvikling. Vi tilbyder i den forbindelse, at vi sammen får lagt en
strategi for din efteruddannelse og kompetenceudvikling.
LIDT OM OS
Arkitektfirmaet NORD as er en erfaren og visionær tegnestue med base i Aalborg. Vi udvikler,
skitserer og projekterer mange forskellige byggesager. Opgaverne spænder bredt fra boligrenovering til over 200 mio. kr. til skitsering og projektering af ca. 300 rækkehuse i nybyggeri over
til et unikt byggeri som proppen på Stjernepladsen i Aalborg, samt til udvikling af et Upcykling
Orangeri. Vi arbejder lige nu på udvikling af en ny bydel med 700 boliger, projektering af 160 nye
boliger, samt projektering af 3 helhedsplaner indenfor den almene sektor og yderligere arbejder
vi på projekter pt. med sktiserings projekter indenfor kultur og idræt
Alle os hos NORD sætter pris på et godt kollegialt sammenhold, og vi tilbyder et uformelt og
tværfagligt arbejdsmiljø.
TILTRÆDELSE Snarest muligt og gerne senest 1. marts 2022.
ANSØGNING Send en kortfattet ansøgning med CV til tegnestuens kreative chef Marie Vinther
på mv@nord-as.dk snarest muligt. Samtaler vil blive afviklet løbende. Vi ser frem til at høre fra
dig! For yderligere information se www.nord-as.dk

