PLH Arkitekter søger erfarne
sagsarkitekter og
projekteringsledere
Vi oplever fortsat stor tilgang af spændende opgaver og har brug for flere
erfarne sagsledere til effektiv sagsstyring på igangværende og kommende
byggerier. Stillingerne kræver, at du har stor erfaring i projektledelse (5-10 år)
samt fremragende kommunikationsevner og et solidt organisatorisk talent. Vi
lægger endvidere særlig vægt på gode præsentationsevner – både på skrift,
i tale og visuelt – og den ideelle kandidat har desuden CAD-erfaring.
Din baggrund kan enten være arkitekt og/eller konstruktør.

OM PLH ARKITEKTER
Vi er på nuværende tidspunkt ca. 90 medarbejdere, der lægger vægt på at have
en uformel tone og tværfaglig synergi på tegnestuen. Hos PLH har vi mange
nationaliteter under samme tag, og vi kommer alle med forskellige oplevelser og
erfaringer, som vi bringer i spil i vores arbejde. Uanset forskelle har vi en ting til
fælles: interessen for vores kunder, design og hinanden.
Når vi designer, er vores fornemmeste opgave at skabe strukturer og rammer,
der forbedrer menneskers livskvalitet. Med innovativt design baseret på analyser
af vores kunders behov og udfordringer, skaber vi løsninger, der er med til at
forme fremtiden. Spektret af projekter spænder vidt - fra kulturbyggerier til
boliger, infrastrukturopgaver, transformeringer og kontorbyggeri – både i
Danmark og udlandet. PLH er en ambitiøs virksomhed. Du vil komme til at prøve
kræfter med flere arkitektoniske discipliner og få rig mulighed for faglig
karriereudvikling i samarbejde med højt specialiserede kolleger.

ANSØGNING
Send din ansøgning ledsaget af CV samt relevante eksempler på din erfaring til
JOB@plh.dk – skriv ’Sagsarkitekt og projekteringsleder’ i emnefeltet. Vi tager
løbende egnede ansøgere til samtale og lukker for ansøgninger d. 21 januar
2019.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte partner og arkitekt Lars
Toksvig på LT@plh.dk eller 2720 0595.
Besøg os på Facebook, LinkedIn og Instagram for et indblik i PLHs kultur.
Mere om at arbejde hos PLH på www.plh.dk/karriere/
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Stillingerne er en unik mulighed for at blive en del af udviklingen i én af
Danmarks førende arkitektvirksomheder i vækst. For den rette person er der
mange muligheder for at få en vigtig rolle i tegnestuens fortsatte udvikling.

