VIL DU VÆRE MED
TIL AT DESIGNE
FREMTIDENS
KONTORMILJØER?
Senior Interior Designer
søges til stilling med stort ansvar

Er du indretningsarkitekt / interior designer og brænder du for at skabe arbejdspladser,
hvor mennesker trives? Ser du dig selv som ekspert i at skabe sammenhængende designs,
der understøtter virksomhedens strategiske brand, og kan du arbejde som en selvstændig
og systematisk teamplayer i en stilling med stort ansvar? Så er det måske dig, vi mangler.

place design. Vi har ekspertise inden for workplace design og identitetsskabende byggeri
med sans for social og miljømæssig bæredygtighed. Derfor søger vi en interior designer til
ledelse af eller deltagelse i større interior projekter for danske og globale virksomheder.

JOBBET INDEBÆRER et tæt samarbejde med PLHs partnere, Creative Director og resten
af teamet af arkitekter, designere og specialister på tværs af faggrænser.
Det betyder, at dine opgaver vil inkludere:
•
Space planning og design af visionære, attraktive og velfungerende
arbejdsmiljøer
•
Tilbudsgivning, -tilpasning og budgetopfølgning
•
Implementering af designs i samarbejde med kunden
•
Løbende koordinering med teamet, leverandører og entreprenør
•
Skabe og vedligeholde gode relationer til vores kunder
Vi leder efter en kollega med overblik og ansvarlighed. Du skal have lyst til at møde vores
klienter, være i stand til at forstå deres behov og rammer og efterfølgende pitche PLHs
løsning. Du skal være glad for at tage ansvar for kundens løsning fra konceptudvikling og
space planning til møbeludvælgelse og sidste touch, og det skal falde dig naturligt løbende
at skabe en konstruktiv og tillidsfuld dialog med kunden.
Hvis du har erfaring med lejer-rådgivning vil det være en fordel, men det er ikke en forudsætning.

VI TILBYDER et spændende job på en større, professionel tegnestue. Hos PLH Arkitekter
har vi en flad, agil struktur; det giver dig indflydelse på dine projekter og din hverdag og
stiller krav til, at du kan arbejde selvstændigt. Derudover tilbyder vi:
•
Attraktive ansættelsesforhold med personlige og faglige udviklingsmuligheder.
•
Et åbent, kollegialt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op og hjælper hinanden.
•
En virksomhed, der lægger vægt på personlige relationer og sociale
arrangementer med kollegaerne.

DIN BAGGRUND er en uddannelse som rumdesigner eller arkitekt med fokus på spatial
design og minimum 8 års erfaring med Corporate Interior projekter i praksis. Det er vigtigt,
at du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar, og at du arbejder systematisk med dine
projekter fra start til slut.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte HR Manager Maria Haag. Send en mail
mærket ”Senior Interior Designer” med dit CV, portfolio og en motiveret ansøgning til job@
plh.dk for at søge stillingen. I din portfolio glæder vi os især til at dine evner til at udvikle og
eksekvere koncepter, der understøtter kundens vision og strategiske mål. Vi ser frem til at
høre fra dig senest d. 25. juni 2021.
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PLH ARKITEKTER er en af Skandinaviens førende tegnestuer inden for erhverv og work-

