FRIIS & MOLTKE søger arkitekt/
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FRIIS & MOLTKE søger arkitekt/konstruktør
til ansættelse i Esbjerg
FRIIS & MOLTKE har de senere år vundet og udviklet en række spændende
opgaver i Esbjergområdet. Blandt projekterne er kontordomiciler, offentlige
bygninger, boliger, renovering og byudviklingsprojekter. Vi søger en
medarbejder der har lyst til at varetage nogle af vore aktiviteter samt være
med til at udbygge vores position i området yderligere.
Stillingen indeholder en stor variation af opgaver og ansvarsområder
• Byggeledelse og miljøkoordinering på byggepladser
• Fagtilsyn på arkitektområdet
• Projektopfølgning
• Daglig kontakt til bygherrer, rådgivere, myndigheder og udførende.
Din faglighed
• Minimum 5 års erfaring som arkitekt/bygningskonstruktør
eller tilsvarende relevant baggrund
• Engageret, selvstændig, ansvarsbevidst og proaktiv af natur
• Erfaring med byggeledelse og miljøkoordinering på byggeplads
• Erfaring med udførelse af arkitekt-fagtilsyn og hjemmevant på en byggeplads
Om dig
• Gode samarbejdsevner – også i større grupper
• Personlig gennemslagskraft og gode sociale kompetencer
• Erfaring fra ansættelse på tegnestue eller i entreprenørvirksomhed
• Lyst til at bidrage til FRIIS & MOLTKEs udvikling i Esbjerg og omegn
Vi tilbyder dig:
Et spændende og udfordrende arbejde i en virksomhed med et højt fagligt
ambitionsniveau. Som medarbejder hos FRIIS & MOLTKE kommer du til at
arbejde med ca. 60 dygtige og rare kollegaer i et levende, kreativt og uformelt
arbejdsmiljø. Løn og ansættelsesforhold på markedsvilkår. Fast arbejdsplads
i Esbjerg.
FRIIS & MOLTKE hører til blandt de toneangivende skandinaviske arkitektvirksomheder og står bag et bredt spekter af anerkendte arkitekt- og
designopgaver, altid med bygherrens visioner og behov i centrum, og med
helhed og enkelhed som grundtanker. Vi arbejder med en bevidst vægtning
mellem funktion, æstetik og økonomi - tilsat en god portion originalitet.

