Stillingen

Du kommer til at arbejde i en tegnestue, hvor du bliver en del af et ambitiøst team i en dansk/norsk
arkitektvirksomhed, hvor du i samarbejde med erfarne arkitekter kommer til at løse en bred vifte af
fagligt relevante opgaver. Du vil få mulighed for at løfte dine egne kompetencer, og sætte dit præg på
firmaets videre udvikling.

Ansøgning

Hvem er vi

Hvem er du

HD Arkitekter søger ambitiøs og dygtig, projekterende Bygningskonstruktør / Arkitekt. Vi har hos
HD Arkitekter travlt, og skal have styrket vores projekteringsafdeling med en BIM manager. Derfor
søger vi en dygtig og ambitiøs medarbejder til vores kontor i København med mulighed for at præge
firmaets videre udvikling.
Vi er i gang med en række større byggerier, som primært er beliggende i hovedstadsområdet. Hvis du
har solid erfaring med BIM projektering i Revit, fagligt ambitiøs, lyst og evne til at bidrage til det gode
arbejdsklima på tegnestuen, så er det dig vi søger.

Vi tilbyder

BIM manager

Du er en ambitiøs bygningskonstruktør / arkitekt, har min. 3 års erfaring med projektering af større
byggeopgaver, hovedsageligt nybyggeri med følgende kompetencer:
+ Solid erfaring med at tegne og
projektere i Revit, BIM
+ Har erfaring med udarbejdelse af bips-beskrivelser
+ Er velformuleret skriftligt og mundtligt, på Dansk og Engelsk
+ Selvkørende, produktiv og faglig ambitiøs
+ Lyst til at bidrage til et godt arbejdsklima i et velfungerende team
Vi har 25 års arkitektfaglig kompetance med hovedvægt på by-planlægning, boligudvikling, erhvervsbyggeri og projekteringsledelse.
Kontoret anser udviklingen af et projekt som et tæt samarbejde mellem arkitekt, bygherre og entreprenør, og har gennem denne filosofi, og sammen med en bred vifte af branchens aktører, opbygget et
sundt og tillidsfuldt arbejdsklima.
Har du lyst til at blive en del af holdet, så send din ansøgning med CV og Portfolio til
info@hdarkitekter.com, med BIM manager i emnefeltet.
Der vil blive afholdt samtaler løbende med henblik på ansættelse hurtigst muligt.
www.hdarkitekter.com

