
KJAER & RICHTER SØGER ENGAGERET PQ- OG 
TILBUDSANSVARLIG TIL VORES KONTOR I AARHUS
Som du måske har erfaret via dagspressen har Kjaer & Richter og Vilhelm Lauritzen arkitekter indgået 
et formaliseret partnerskab, hvilket indebærer at der på sigt sker en delvis samkøring af PQ-og 
tilbudsarbejdet de to firmaer i mellem. Du vil derfor ofte samarbejde på tæt hold med den PQ-
ansvarlige hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Du har erfaring med prækvalifikationsarbejde, tilbudsudarbejdelse samt planlægnings- og 
koordineringsopgaver inden for arkitektbranchen, og ønsker at blive en del af en kreativ arbejdsplads 
i udvikling.

Jobbet som ansvarlig for prækvalifikationer og tilbud kræver at du er selvstændig, har overblik samt 
gode formuleringsevner skriftligt og mundtligt. Du vil indgå i et fagligt engageret miljø, hvor værdien 
af samarbejdet, såvel eksternt som internt, prioriteres højt. Du vil få en spændende arbejdsdag, med 
masser af faglige udfordringer i tæt samarbejde med tegnestuens øvrige dygtige medarbejdere.

Vi ser os selv som en uformel arbejdsplads, med et højt fagligt niveau i et humoristisk og afslappet 
miljø. Tegnestuen er centralt placeret i Aarhus C, med mulighed for parkering.

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af:
   • at indgå forhåndsaftaler med mulige samarbejdspartnere, i samarbejde med den 
     PQ-ansvarlige hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter.
   • koordinering og udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale inkl. ESPD (EU-dokument   
     til brug for PQ-ansøgninger).
   • at udarbejde motivationstekster, CV’er og referenceark til ansøgninger.

Dine faglige kvalifikationer: 
   • Du er uddannet arkitekt eller indenfor kommunikation med kendskab til byggebranchens        
     udbudsformer.
   • Du kan arbejde selvstændigt, har overblik, er struktureret og kvalitetsbevidst.
   • Du har erfaring med skriftlig formidling indenfor arkitekt- og byggebranchen.
   • Du har erfaring med at bruge Adobe pakken.

Løn og ansættelsesvilkår 
Løn i henhold til kvalifikationer, ansøgning med relevant CV sendes til psc@k-r.dk. Har du spørgsmål 
til jobbet rettes disse til partner Peter Sand 40311286. Ansøgninger behandles løbende.
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