APA SØGER NYE DYGTIGE
KONSTRUKTØRER OG
ARKITEKTER
APA har ekspertise inden komplekse bygninger med fokus inden for psykiatri, fængsler
og lufthavne, hvor sikkerheden for personale og brugere er højeste prioritet. Vores
vision er altid at sætte brugernes sikkerhed og tryghed i centrum ved brug af de rammer som vores arkitektur skaber – og vi brænder for at finde nye normer og udfordre
de kendte veje for at udvikle og forme samfundet omkring os.
Vi er i dag 22 ansatte, med en placering midt i hjertet af Nørrebro i nye lokaler. Vi er en
god blanding af konstruktører og arkitekter – med en uformel omgangstone og højt til
loftet.
APA går en spændende tid i møde, hvor vi har en række store projekter på vej. Vi har
derfor brug for nye dygtige og erfarne konstruktører og arkitekter. Vi søger bredt, men
har primært brug for ressourcer med projekteringserfaring og projektledelse – og
gerne personer, der brænder for at udvikle og bruge deres erfaring på at gøre APA et
endnu bedre sted – både fagligt og socialt.
Vi tilbyder en fleksibel arbejdsplads, med kolleger i forskellige aldre og erfaringsniveauer, hvor du kan sætte dit præg på en virksomhed i rivende udvikling - med gode
muligheder for at få et stort ansvar.
Hvis vi har vækket din nysgerrighed og har lyst til at høre mere, så send os dit CV og
evt. portofolio (max. 5 MB) til job@alexpoulsen.dk og skriv ”Erfaren Konstruktør / Arkitekt” i emnefeltet på din mail.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Om Alex Poulsen Arkitekter

Alex Poulsen Arkitekter er grundlagt i 1944. Vi er en
tegnestue på lidt over 20 dedikerede arkitekter og
bygningskonstruktører, som arbejder med nybyggeri,
ombygninger, renoveringer og transformation både i
Danmark og i Grønland. Tegnestuen ligger på Nørrebro.
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