Hvad ville du sige til at komme helt tæt på kunden, når en af Danmarks førende, uafhængige tegnestuer
skaber løsninger for nogle af Danmarks førende Life Science-virksomheder? Kunne du tænke dig at følge
projekterne fra start til slut, få ansvar og frihed og spille en nøglerolle som trusted advisor? Har du lyst til
at være med på et hold, hvor samarbejde, faglig udvikling og socialt fællesskab er i højsædet?
Life Science, biotek og pharma er i hastig vækst, og som eksperter på området mærker PLH Arkitekter
den stigende efterspørgsel hver eneste dag. Derfor leder vi nu efter landets skarpeste talenter, nye såvel
som rutinerede, til vores Life Science-gruppe. Gruppen er en integreret del af tegnestuen men sidder med
særskilt ansvar for at tegne state-of-the-art produktionsanlæg, forskningsmiljøer, laboratorier og meget
andet. Gruppemedlemmerne har forskellige profiler, ekspertiser og baggrunde – men alle deler de en
brændende passion for at finde innovative, skræddersyede løsninger til vores kunder og hjælpe dem med
at være i den absolutte front, når det gælder bæredygtighed, grøn omstilling og fremtidssikret teknologi.

Hvis du skal være vores nye kollega, skal du:
•
•
•
•
•

Være uddannet bygningskonstruktør eller arkitekt.
Kunne arbejde på dansk eller engelsk og i et team, der taler begge sprog.
Have en dansk byggeforståelse, fx gennem uddannelse eller job i Danmark.
Kunne projektere i 2D og 3D (AutoCAD og Revit).
Have lyst til at være en del af PLH-ånden
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SKAL DU VÆRE EN
DEL AF BRANCHENS
MEST AMBITIØSE
LIFE SCIENCE-GRUPPE?

Som en del af vores Life Science-gruppe vil du få en hverdag, hvor du når helt
ind til kernen af projektet, beslutningerne og den skabende proces. Du bliver
ikke bænket ved skrivebordet, men kommer ud og får hands-on kontakt med
kunder, entreprenører og håndværkere. Som uafhængig tegnestue har vi en
agilitet og fleksibilitet, du ikke finder mange andre steder. Her vil du færdes i et
miljø med en flad struktur, hvor alle kan byde ind, og hvor vi hjælper hinanden.
Du vil indgå i en dynamisk vidensbank, hvor dine input er værdsat, og dine
ideer bliver til virkelighed.
Rejsen starter nu – vil du med? Hvad enten du er byggeleder, konstruktør eller
arkitekt, nyuddannet eller erfaren, så ræk ud til os, og kom med på holdet, når
vi tager Life Science-området til næste niveau!

Besøg os på LinkedIn og Instagram for et indblik i PLHs kultur.
Læs mere om at arbejde hos PLH på www.plh.dk/karriere/

OUR PURPOSE IS TO IMPROVE QUALITY OF LIFE
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Du er velkommen til at kontakte HR Manager Maria Haag på 3138 1991,
hvis du har spørgsmål. For at søge jobbet skal du sende dit CV, en motiveret
ansøgning og din portfolio til job@plh.dk senest d. 22. november 2021.
Send det gerne allerede i dag, for vi holder samtaler løbende. Vi glæder os til
at høre fra dig.

