PROJEKTERINGSLEDER
ARKITEKT/
KONSTRUKTØR
PLH ARKITEKTER ER I FORTSAT VÆKST. Vi oplever opgavetilgang for både store og små projekter, bl.a. på grund af vores ekspertise inden for erhvervsbyggeri, laboratorier, retail og boliger
– alle med fokus på social og miljømæssig bæredygtighed. Derfor vil vi gerne styrke holdet med
en projekteringsleder til større byggerier.

•
•
•

Attraktive ansættelsesforhold med personlige og faglige udviklingsmuligheder.
Et åbent, kollegialt arbejdsmiljø, hvor vi støtter og hjælper hinanden.
En virksomhed, der lægger vægt på god livsbalance, personlige relationer og sociale arrangementer med kollegaerne.

DINE OPGAVER SOM PROJEKTERINGSLEDER er helt overordnet at lede og koordinere i forbindelse med projektering og udførsel. Derudover vil det være at sikre en god og konstruktiv dialog
med bygherre samt projektets øvrige rådgivere. Arbejdet inkluderer:

•
•
•
•
•
•

Koordinering af grænseflader mellem rådgivere.
Udarbejdelse af projekterings- og ydelsesplan.
Koordinering af IKT og bæredygtighedsledelse.
Anlægsbudget og vedligeholdelse af dette.
Udarbejdelse af udbudsstrategi og entrepriseopdeling.
Ressourceplanlægning samt udarbejdelse af ATR’er og honorarer.

DIN BAGGRUND er en uddannelse som arkitekt eller konstruktør og minimum fem års erfaring
med de fleste af stillingens opgaver. Derudover har du kendskab til ABR og YBL18, og du har
erfaring med at lede BIM-projekter.
Som person er du en stærk kommunikator og en udpræget teamplayer. Du kan agere med mange bolde i luften uden at miste overblikket. Du har sans for samarbejde og at sikre projektets
fremdrift i fællesskab med det øvrige team og bygherre.
Du arbejder selvstændigt og tager ansvar, du har gennemslagskraft og arbejder systematisk
med dine projekter fra start til slut.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte tegnestuechef Sally Rudgaard Jessen. Send
en mail mærket ”Projekteringsleder” med dit CV og en motiveret ansøgning til job@plh.dk for at
søge stillingen. Vi ser frem til at høre fra dig senest d. 6. november 2022 og gerne før.
Besøg os på LinkedIn og Instagram for et indblik i PLH's kultur.

OUR PURPOSE IS TO IMPROVE QUALITY OF LIFE

PLH Arkitekter A/S . Vermundsgade 38K . DK-2100 København Ø . www.plh.dk . +45 3543 0055 . plh@plh.dk

VI TILBYDER derfor en spændende stilling for en erfaren arkitekt eller konstruktør med gode
muligheder for at påvirke indhold og form. Hos PLH Arkitekter har vi en flad, agil struktur; det giver dig maksimal indflydelse på dine projekter og din hverdag og stiller krav til, at du kan arbejde
meget selvstændigt. Derudover tilbyder vi:

