Brænder du for bæredygtig arkitektur og er du uddannet DGNB-auditor?
Vi tænker bæredygtighed ind i alle vores projekter og søger nu en
samarbejdsorienteret kollega, der kan bidrage til at understøtte dette.
Du bliver en central del af en professionel tegnestue, der er med til at sætte
dagsorden for byggeriet i fremtiden. I samarbejdet med bygherre fylder
bæredygtighed mere og mere og det er en udvikling, vi med din hjælp vil
styrke yderligere.
Det betyder konkret, at dine fodaftryk vil være at se i PLH Arkitekters
metoder, værktøjer, strukturer og interne dialoger og ikke mindst i
de projekter, hvor du bidrager med rådgivning og implementering af
bæredygtige tiltag.

VI FORVENTER at du går ind i en række forskellige projekter i både
primære og senere faser og rådgiver om de bedste løsninger inden for
bæredygtighed. Du arbejder tæt sammen med PLH’s projektledere og
deltager i også dialogen med bygherrer og udvikler projektet sammen med
ham/hende og projektlederen.
Derudover er det vigtigt, at du:
•

Bidrager med livscyklusanalyser (LCC- og LCA-analyser) og andre
relevante analyser og dokumentationer.

•

Har en metodisk tilgang til opbygning af værktøjer og analyser.

•

Kan trække på konkrete faglige erfaringer fra tideligere projekter.

•

Sparrer med og inspirerer alle kollegaer hos PLH, så vi samlet rykker os
inden for bæredygtighed. Det vil derfor være naturligt at gå til dig, når
man skal have sparring om bæredygtighed.

Vi ønsker os en DGNB-auditor, der kan styrke den interne dialog om
bæredygtighed. Idealet er, at alle hos PLH konkret forstår hvad, hvorfor og
hvordan DGNB kan bruges. Målet er ikke kun faglig dygtiggørelse af andre,
men også at sikre motivationen for at tænke i bæredygtighed.
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PLH ARKITEKTER SØGER
DGNB-AUDITOR

DIN BAGGRUND er en uddannelse som arkitekt, bygningskonstruktør,
ingeniør eller tilsvarende med nogle års erfaring. Derudover er du
kommunikerende, har forretningsforståelse og tænker naturligt i
bæredygtighed. Det er vigtigt, at du selv har haft fingrene i DGNB-mulden
og medbringer konkret erfaring fra processen, så du ved, hvordan
byggeriets områder påvirker hinanden. Du er forventeligt uddannet DGNBauditor (eller bliver det lige om lidt).

ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte HR Manager Maria
Haag. Send en mail mærket ”DGNB-auditor” med dit CV og en motiveret
ansøgning til job@plh.dk for at søge stillingen. Vi ser frem til at høre fra dig.
Besøg os på LinkedIn og Instagram for et indblik i PLH’s 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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Samtidig forventer vi, at du som auditor kan guide vores kunder og
projektledere sikkert igennem de mange beslutninger og valg, som træffes
undervejs i projektudviklingen. På den måde skal du bidrage til, at vi
sammen kan levere bæredygtige og gennemarbejdede projekter af høj
faglig standard, som skaber reel værdi for vores kunder.

