KJAER & RICHTER SØGER
ERFAREN ARKITEKT MED STÆRKE
KOMPETENCER INDENFOR
PÆDAGOGIK OG LÆRING?

“

Har du erfaring med at lede komplekse projekter
og vil du være med til at udvikle fremtidsrettede
læringsmiljøer i et dedikeret og kompetent team?

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter er inde i en positiv udvikling og står over for en række større projekter
indenfor læringsbyggerier. Vi søger derfor en arkitekt, der kan være med til at styrke et af tegnestuens
kerneområder, ’Pædagogik og læring’.
Spændende projekter indenfor udvikling af læringsmiljøer
Du får ansvaret for at drive et eller flere af vores læringsbyggerier sammen med en fasttømret gruppe af
engagerede kolleger, der deler din interesse for udvikling af læringsmiljøer. Rollen som designansvarlig
sagsarkitekt kræver gode samarbejds- og kommunikationsevner, da projekterne udvikles i tæt dialog
med bygherrer, brugere og samarbejdspartnere. Vi ser gerne at du har stærke kompetencer indenfor:
•
•
•
•
•
•
•

Fagområdet for ’Pædagogik og læring’
Ledelse af tværfaglige teams.
Facilitering af brugerprocesser.
Projektledelse og kommunikation ind i politiske organisationer.
Sagsstyring i både totalrådgivning og totalentreprise.
Bæredygtigt byggeri.
Formgivning, design og materialeforståelse.

Stor indflydelse i et uformelt fagligt miljø
Hos Kjaer & Richter bliver du en del af en tegnestue med dybe rødder i den nordiske arkitekttradition med
en stærk kobling mellem form og funktion samt enkelhed i æstetik, materialitet og detalje. Vi tror på at en
høj grad af medbestemmelse på de enkelte projekter og kort vej mellem medarbejder og ledelse skaber
engagement og ejerskab. Det daglige arbejde er præget af stort kollegialt sammenhold, hvor vi hjælper
hinanden og udvikler projekterne i fællesskab.
Du kommer med stort engagement og bringer dine erfaringer i spil
Vi ser gerne at du kommer med et stort personligt drive og har lyst til at bringe dine erfaringer i spil
indenfor både læring, bæredygtighed, design og projektledelse. Vi forestiller os at du besidder følgende
kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•

Du har 5-10 års erfaring som enten projekteringsleder og/eller sagsarkitekt.
Du har erfaring med læringsbyggeri fra lignende opgaver.
Du kan facilitere en samskabende brugerproces
Du har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
Du fremstår med stor faglighed i samarbejdet med bygherrer og øvrige rådgivere.
Du er uddannet arkitekt, gerne med videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri.
Du er rutineret bruger af AutoCAD og Adobe-pakken og har som minimum kendskab til Revit,

Du kan sende din ansøgning til lbh@k-r.dk.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Liv Bach Henriksen, ansvarlig
for Pædagogik & Læring, på mobil 4032 7378.
Vi ser frem til at høre fra dig.
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