NORD ARCHITECTS
søger konkurrencearkitekt

24.01.2020

NORD Architects søger en talentfuld skitseringsog konkurrencearkitekt med stærke kompetencer
indenfor formgivning og konceptudvikling.
Vi er et internationalt orienteret firma som arbejder med
samfundsrelevant arkitektur, by- og landskabsudvikling samt
bygherrerådgivning.
Stillingen
Som skitserings- og konkurrencearkitekt hos NORD bliver du
en del af vores team for eksekveringen af konkurrencer, samt
udvikling af andre skitseringsopgaver. Vi søger derfor en person,
der har erfaring fra konkurrenceforløb, og kan indgå i et kreativt
team af medarbejdere. Du er derfor flydende i skrift og tale på
dansk og engelsk, og har gerne erfaring fra tilsvarende stilling i
arkitektbranchen.
Du skal kunne arbejde selvstændigt, struktureret og med et stort
overblik — have gode designkompetencer og kunne håndtere
komplekse byggeprogrammer.

Kompetencer
•
Solide kompetencer indenfor InDesign, Photoshop,
Illustrator og Office-pakken
•
Skal kunne arbejde med 3d i Rhino, V-ray samt evt. Enscape
•
Skal kunne arbejde struktureret med fortløbende deadlines
Ansøgning
Stillingen er med tiltrædelse snarest, efter et samtaleforløb. Der
er tale om en fuldtidsstilling med løn og vilkår ift. kvalifikation og
gældende overenskomst. Ansøgningsfrist er 10. februar 2020 —
samtaler bliver afholdt løbende.
Ansøgninger sendes til applications@nordarchitects.dk mærket
”Konkurrencearkitekt”. Ansøgningen skal indeholde en motiveret
ansøgning, CV og eksempler/referencer på tidligere arbejde.
NORD Architects
NORD er en innovativ tegnestue med kontor i København. Vi
beskæftiger os med udvikling og realisering af projekter indenfor
arkitektur, landskab og byplan. Projekterne foregår både i ind- og
udland, primært i Skandinavien.

Hejrevej 37, 2
DK -2400 Copenhagen
T + 45 3369 0908
www.nordarchitects.dk

NORD ARCHITECTS
søger arkitekt med 3 års erfaring

24.01.2020

NORD Architects søger arkitekt med stærke kompetencer indenfor de tidlige faser af rådgivning, hvor
der udarbejdes byggeprogram, laves brugerinddragelse og dispositionsforslag i både ombygningsprojekter og nybyggeri.

Kompetencer
•
Solide kompetencer indenfor Office-pakken
•
Skal kunne arbejde 2d og gerne 3d i Autocad/Revit
•
Skal kunne arbejde struktureret med fortløbende deadlines
•
Have gode kommunikative egenskaber
•
Kunne samarbejde på tværs af fag og indgå i teams

Vi er et internationalt orienteret firma som arbejder med
samfundsrelevant arkitektur, by- og landskabsudvikling og
bygherrerådgivning. Du vil få en vigtig rolle i firmaets løbende
rådgivning af kunder indenfor især kontor, uddannelse og
bæredygtige byggerier.

Ansøgning
Stillingen er med tiltrædelse snarest, efter et samtaleforløb. Der
er tale om en fuldtidsstilling med løn og vilkår ift. kvalifikation og
gældende overenskomst. Ansøgningsfrist er 10. februar 2020 —
samtaler bliver afholdt løbende.

Stillingen
Som arkitekt med virke indenfor de tidlige faser af rådgivning hos
NORD bliver du en del af et team som står for eksekveringen af
vores løbende rådgivning for primært offentlige klienter. Vi søger
derfor en person, der har erfaring inden for dette område, og kan
indgå i et kreativt team af medarbejdere. Du er derfor flydende i
skrift og tale på dansk, og har gerne 3 års erfaring fra tilsvarende
stilling i arkitekt- og bygherrerådgivningsbranchen. Du skal kunne
arbejde selvstændigt og struktureret med overblik, have gode
kommunikations kompetencer og kunne håndtere komplekse
byggeprogrammer.

Ansøgninger sendes til applications@nordarchitects.dk mærket
”Arkitekt med 3 års erfaring”. Ansøgningen skal indeholde en
motiveret ansøgning, CV og gerne eksempler/referencer på
tidligere arbejde.
NORD Architects
NORD er en innovativ tegnestue med kontor i København. Vi
beskæftiger os med udvikling og realisering af projekter indenfor
arkitektur og by- og landskabsplanlægning. Projekterne foregår
både i ind- og udland, primært i Skandinavien.

Hejrevej 37, 2
DK -2400 Copenhagen
T + 45 3369 0908
www.nordarchitects.dk

