Alex Poulsen Arkitekter (APA) søger en
talentfuld konstruktørpraktikant
Start september 2020
Som konstruktørpraktikant hos Alex Poulsen Arkitekter vil du indgå i et team af kompetente og ambitiøse
kolleger, hvor du vil få mulighed for at udfordre dine kompetencer indenfor områder, som er vores speciale – bl.a. om- og tilbygninger, nybyggeri i alle projektfaser, udbud og udførelse.
Hos os får du et afvekslende praktikforløb, hvor du får indsigt i mange af projekteringens hovedemnerherunder BIM- projektering, arbejdsbeskrivelser mv. Det er målet, at du skal lære at kunne håndtere mindre byggeopgaver i løbet af praktikperioden. Du får en fast kontaktperson, som følger dig i hele praktikforløbet, der løber over en periode på mindst 20 uger - 37 timer om ugen.
Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, være kreativ, tage initiativ og have masser af mod på at
lære nyt. Det er en fordel, at du kan formidle dine idéer både med håndtegninger såvel som digitalt, til
at danne grundlag for sparring med andre på tegnestuen. Desuden skal du være fortrolig med Revit og
gerne andre tegneprogrammer som AutoCAD og Adobe-pakken (Illustrator, Photoshop og InDesign), men
det er ikke et krav. Du skal have minimum 3 års erfaring som konstruktørstuderende. Vi ser det også som
en fordel hvis du har erfaring som håndværker.
Send os dit CV og portofolio (max. 5 MB) til job@alexpoulsen.dk og skriv ”Konstruktørpraktikant” i emnefeltet på din mail. Ansøgninger modtages og vurderes løbende. Vi glæder os til at høre fra dig.
Om Alex Poulsen Arkitekter
Alex Poulsen Arkitekter er en tegnestue på lidt over 20 dedikerede arkitekter og bygningskonstruktører,
som arbejder med nybyggeri, ombygninger og renoveringer både i Danmark og i udlandet. Vores speciale
er at løse komplicerede bygninger, hvor logistik og sikkerhed på alle niveauer har højeste prioritet. Vi har
stor succes med at rådgive bygherrer inden for vores kompetenceområde, hvor vi besidder en særlig
viden, som skaber værdi for bygherren såvel som for samfundet omkring os.
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