Arkikon søger rådgiver med flair for de indledende faser
Brænder du for at arbejde med arkitektur og bygherrerådgivning i de tidlige projektfaser?
Hvis du svarede ja til ovenstående, kan det være dig, vi mangler! Vi oplever en fortsat stigende efterspørgsel på vores
ydelser, og derfor har vi brug for en god kollega, der kan understøtte vores arbejde i de indledende faser og ser sig selv
som en del af vores team. Om du er uddannet arkitekt, konstruktør eller ingeniør er ikke det vigtigste, så længe du har
sans for analyse, funktion og arkitektur.
Du vil blive en del af Arkikon, der med 35 års erfaring leverer komplet og specialiseret rådgivning inden for komplekst
og teknisk byggeri. Vores team består af arkitekter, ingeniører og konstruktører, og det er samspillet mellem vores
kompetencer, der gør, at vi kan levere løsninger, hvor teknik, æstetik og funktion smelter sammen. Hos os bliver du en
del af et tværfagligt team, hvor vi arbejder tæt sammen hver dag på tværs af specialer og altid har øje for helheden.
Vi tilbyder:
• Et rummeligt arbejdsmiljø på tegnestuen i Randers
• Et dynamisk team med forskellige faglige perspektiver
• Høj grad af frihed under ansvar fra første dag
• Mulighed for selv at være med til at forme jobbet
• Gode lønforhold, betalt frokostpause, fleksible
arbejdsvilkår, frokost- og frugtordning,
sundhedsforsikring og firmapension
• Sociale arrangementer

Vi forventer:
• Erfaring med bygherrerådgivning
• Sans for arkitektur og flair for skitsering
• Du er samarbejdsorienteret og ønsker at arbejde
i tværfaglige teams
• Du har et selvstændigt drive og formår at planlægge
og styre egne arbejdsopgaver og projekter
• Du bidrager med godt humør og en positiv indstilling
• Erfaring med projektledelse er et plus

Som arkitekt hos Arkikon kommer du til at deltage i tegnestuens projektarbejde. Dine primære opgaver vil ligge i de
indledende faser, hvor du i rollen som facilitator selv afholder indledende møder med kunden, foretager analysearbejde og brugerinddragelse og efterfølgende overleverer projektet til dine kollegaer.
Er det dig, vi leder efter? Så send en motiveret ansøgning med dit CV til info@arkikon.dk.
Ønsker du mere information? Så er du velkommen til at kontakte Thomas Enevold på tlf. +45 40203624 .

Vi glæder os til at høre fra dig!

