
LIDT OM DIG
Vi søger en positiv og engageret medarbejder, der selvstændigt kan varetage funktionerne og 
prioritere arbejdsopgaverne. Som vores kontormedhjælper er du den første vores kunder og 
samarbejdspartnere møder i huset. Vi ligger  derfor vægt på du er smilende og imødekommen-
de når vores gæster ankommer eller ringer til os. Vi forestiller os også, at du har gode samar-
bejdsevner, og er en ligefrem og venlig person. 

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOMRÅDER
Dine arbejdsopgaver kommer til at spænde bredt, men de vil primært omhandle følgende:
• telefonpasning
• tage imod kunder 
• post
• arkivering
• bestilling af kontorartikler
• byærinder
• kaffebrygning
• klargøring til møder 
• klargøring til fælles morgenkaffe fredag
• mindre oprydning på tegnestuen
• og iøvrigt være den uundværlige ”blæksprutte”. 

I øvrigt vil det være ønskeligt at ansøger kan assistere med:
• opdatering af nyheder på SoMe
• opdatering af hjemmeside med nye projekter og nyheder
• mindre tegneopgaver i Autocad og Revit 
Erfaring med tegneprogrammerne autocad og Revit vil derfor vægte positivt. Ligeledes vil erfa-
ring med wordpress være en fordel. 

VI TILBYDER
En fast stilling i et godt og humørfyldt arbejdsmiljø, hvor alle gerne skal føle sig hjemme i en or-
ganisation med en flad struktur. Din arbejdstid vil blive: mandag til fredag kl. 8:00 – 12:00. Altså 
20 timer pr. ugen. Adressen er Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg.

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 boligreno-
vering 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 sb@nord-as.dk - så den er tegnestueleder 
Søren Brinkmann i hænde snarest muligt. Samtaler vil blive afviklet løbende. Vi ser frem til at 
høre fra dig! For yderligere information se www.nord-as.dk

Vi har travlt på mange fronter i øjeblikket, og har brug for en 
som dig, der kan varetage en række praktiske opgaver, der 
kan få tingene til at glide lidt lettere på tegnestuen. 

KONTORMEDHJÆLPER SØGES


