Arkitekt til
Constructa Roskilde
Constructa er inde i en rigtig god udvikling, og derfor søger vi nu nye kræfter. Så brænder du for
arkitektur og bæredygtige løsninger, og er du desuden kreativ og idérig? Så er det måske dig, der
skal med ombord på vores omfattende udviklingsrejse.
Hos Constructa kan du blive en del af en dynamisk hverdag i en arkitekt- og ingeniørvirksomhed med omkring 60 ansatte fordelt på kontorer i Jylland og på Sjælland. Vi arbejder med en bred pallette af projekter i
hele Danmark – ofte i størrelsen 1.000-10.000 m². Du vil blive en del af et kreativt og tværfagligt hus, hvor
vi stræber efter at kombinere bæredygtighed og æstetik i holdbare løsninger, der giver noget tilbage til de
lokalsamfund, vi skaber forandring for.
Om dig
• Du er uddannet arkitekt – gerne med erfaring inden for rådgiverbranchen
• Du er rutineret bruger af Adobe- og Office-pakken og har godt kendskab til 3D-modellering i Revit
• Du evner at arbejde både helhedsorienteret og detaljefokuseret i dit kreative arbejde og har passion
for at udvikle bæredygtige løsninger
• Du er nysgerrig på at udforske nye måde at lave arkitektrådgivning
• Som person er du dedikeret, åben og har gode samarbejdsevner
Vi tilbyder

• Et tværfagligt miljø med både arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører under samme tag
• En varieret hverdag med projekter i forskellige skalaer
• Et kreativt og uformelt miljø, hvor vi værdsætter stærkt samarbejde, arbejdsglæde og fællesskab
• Gode karrieremuligheder og mulighed for efteruddannelse
• Løn efter kvalifikationer og en attraktiv pensionsordning
Sådan søger du
Ansøgning og CV sendes til afdelingsleder Per Mejer på mail: pmj@constructa.dk. Ved spørgsmål kan
han kontaktes på tlf.: 2785 7152.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, så tøv ikke med at sende os din ansøgning. Vi holder samtaler løbende.
Læs mere om Constructa her: www.constructa.dk.

