NØRRE SNEDE SKOLE

PROJEKTLEDER TIL BÆREDYGTIGHED
Kjaer & Richter er en tegnestue i kontinuerlig udvikling, og vi oplever et stadig stigende fokus på
bæredygtighed i både vores konkurrencer og vores øvrige projekter. Derfor søger vi en virkelysten
bæredygtighedsrådgiver med erfaring inden for projektledelse af DGNB-projekter samt interne
udviklingstiltag til at indgå i vores projektteam.
VI FORVENTER
- at du er uddannet arkitekt eller bygningskonstruktør
- at du har gennemført DGNB-konsulentuddannelsen (gerne DGNB-auditor-uddannelsen)
- at du har erfaring fra en af landets tegnestuer
- at du behersker LCAbyg og LCCbyg + gerne Revit og Adobe-pakken
- at du er ambitiøs, selvstændig og udadvendt
- at du evner at indgå i tværfaglige teams og trives med at arbejde med forskellige projekter
- at du har en positiv holdning og et godt humør

Arkitektfirmaet
Kjaer & Richter A/S

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Bragesgade 10E
2200 København N

VI TILBYDER
Der vil være tale om et job med mulighed for stor selvstændighed og indflydelse. Du vil komme
til at arbejde med udfordrende projekter af vidt forskellig karakter sammen med engagerede og
dygtige kollegaer i et uhøjtideligt arbejdsmiljø.
Som vores bæredygtighedsrådgiver vil du være med til at udbrede og inspirere til brug af ny
viden. F.eks. ift. materialevalg, best practise-metoder og indtænkning af cirkulære økonomiske
overvejelser mv. på tværs af vores tegnestuer.
Du vil også være den, der rådgiver projektteamet, bygherren og de udførende sikkert igennem de
forskellige faser og sikrer, at målsætninger indfries og tidsplanen holder i forbindelse med projekter
med særligt fokus på bæredygtighed - samt forestå certificeringsprocessen af DGNB-projekter.
Har du spørgsmål til jobbet, rettes disse til tegnstuechef Lars Serup på tlf. 31 37 23 52.
Tiltrædelse snarest eller efter aftale. Løn efter kvalifikationer.
Din ansøgning ledsaget af relevant CV og eksempler på udvalgte referencer/projekter sendes til
Kjaer & Richter på k-r@k-r.dk.

TELEFONISK HENVENDELSE
Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33
CVR: 25128141
k-r@k-r.dk
www.kjaerrichter.dk

