
SKITSERENDE ARKITEKT SØGES
Er du en stærk formgiver, og har du sans for projektets helhed og detalje? Motiveres du af at udvikle nye projekter og sætte en arkitektonisk 
dagsorden. Trives du i et dialogbaseret arbejdsmiljø? Så har nu muligheden for at udfolde din kreative arkitektprofil hos GINNERUPARKITEKTER. 

SKITSERENDE ARKITEKT
Du er arkitektuddannet og har minimum tre års erhvervserfaring. Din erfaring som arkitekt har givet dig stærke kompetencer indenfor idéudvikling, 
formgivning, planløsning og facadedesign. Det skal du i kombination med dine kreative kompetencer og ønsker om at udvikle værdiskabende 
arkitektur bruge til at sætte dig i kundens og brugernes sted og derved realisere drømme og behov.

Du arbejder struktureret og kan håndtere et sagsforløb ansvarsfuldt og selvstændigt. Du vil få stor berøringsflade, hvorfor gode kommunikationsevner 
er en forudsætning og du formår at gøre både vores bygherrer og samarbejdspartnere trygge ved dit samarbejde.

Vi forventer, at du er rutineret bruger af Adobe-pakken og da vi projekterer alle projekter i Revit er erfaring med Revit en tungtvejende fordel.

VI TILBYDER
Du træder ind i et kompetent arbejdsmiljø, hvor samarbejde sikrer vidensdeling og sparring omkring den optimale opgaveløsning. Vi prioriterer et 
godt og kreativt arbejdsmiljø præget af arbejdsglæde, vidensdeling og fællesskab – vi værdsætter en flad struktur med en uhøjtidelig omgangstone.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem FAOD og Danske Ark. Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

OM OS
GINNERUPARKITEKTER er en mellemstor arkitektvirksomhed beliggende i Horsens, der tror på et frugtbart samarbejde mellem unge kræfter og 
erfarne medarbejdere. Vi dyrker det gode kollegaskab der er præget af tillidsfulde relationer og et værdifuldt socialt og fagligt samspil. 

Vi arbejder primært med udvikling af større planlægningsopgaver, almene- og private boliger, erhvervsdomiciler, offentligt og privat institutionsbyggeri 
og tekniske bygninger i hele landet. 

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte partner Trine Mouritsen på tm@ginneruparkitekter.dk. Alle henvendelser vil blive 
behandlet løbende og fortroligt.

ANSØGNING
Motiveret ansøgning, CV og portfolio sendes snarest pr. mail til info@ginneruparkitekter.dk dog senest d. 22.06.2020.


