Alex Poulsen Arkitekter søger
seniorarkitekt/konstruktør
Vi søger en alsidig og erfaren seniorarkitekt eller konstruktør, der kan
arbejde selvstændigt med planlægning og gennemførsel af egne projekter
Alex Poulsen Arkitekter er i en rivende udvikling med mange og spændende nye projekter, som skal
gennemføres. Derfor har vi brug for en selvstændigarbejdende arkitekt eller bygningskonstruktør med
minimum 10 års erfaring, som kan varetage arbejdsopgaver inden for byggeledelse, projektering og
udarbejdelse af beskrivelser.
Det vil være optimalt, hvis du er erfaren inden for alle tre områder, men hvis du er rutineret på én eller
to af felterne, er det også interessant.
Som ansat hos os bliver du en del af en social arbejdsplads med mange forskellige kompetencer og med
spændende arbejdsopgaver inden for nybyggeri, ombygning, renovering og bygherrerådgivning.
Tegnestuen består af et team af unge og erfarne arkitekter og konstruktører. Nogle er nyere ansatte,
andre har været tilknyttet APA i adskillige år. Dette miks af kompetencer skaber en dynamisk virksomhed,
som er i stand til at løfte opgaver med mange forskellige udfordringer og i varierende skala og kompleksitet.
Hos APA er vi vant til at arbejde i teams, men i høj grad også til at arbejde selvstændigt og følge egne
projekter fra start til slut. Vi ser denne arbejdsform som en god mulighed for at opnå stor indflydelse på
sit eget arbejdsliv. Vi har en uformel omgangstone på tegnestuen, hvor fokus er på det faglige, og hvor vi
sætter stor pris på et godt arbejdsmiljø – både på tegnestuen og på byggepladsen.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Send din ansøgning til job@alexpoulsen.dk og skriv ”Seniorarkitekt/konstruktør” i emnefeltet på din mail.
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. Vi holder løbende samtaler og ansætter den bedst kvalificerede.

Kontaktinformation

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jonas Hviid Mønster på
telefon 30 54 86 96 eller på mail: jm@alexpoulsen.dk

Om Alex Poulsen Arkitekter

Alex Poulsen Arkitekter er en tegnestue på lidt over 20 dedikerede arkitekter og bygningskonstruktører, som
arbejder med nybyggeri, ombygninger, renoveringer og bygherrerådgivning, både i Danmark og i udlandet.
APA har, siden tegnestuen blev etableret i 1944, været fast samarbejdspartner og rådgiver for en lang række
offentlige og private institutioner. 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 samfundet omkring os.
Som arkitekt eller konstruktør hos os bliver du en del af en rådgivervirksomhed, hvor du får mulighed for at
samarbejde på tværs af fagligheder og projekter, og som sætter både det arkitektfaglige engagement og det
sociale miljø på tegnestuen meget højt.
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