
Om os
Vi er en mindre tegnestue med både arkitekter og konstruktører, som primært  løser 
bolig- og renoveringsopgaver.
Vi arbejder tæt sammen og udnytter hinandens fagligheder - du er ikke alene med 
dine sager, men bliver en del af et team. 

Tonen er uformel, og vi vægter det professionelle, men i høj grad også at have det 
hyggeligt sammen. Vi er inde i en spændende udvikling med mange og meget for-
skellige opgaver. 

Om dig
Du har god erfaring med beskrivelser ifm. private udbud, og du er fortrolig med og 
synes om at komme på byggepladser for tilsyn og byggestyring. Du er måske også 
uddannet byggeøkonom.
Du arbejder selvstændigt og vil gerne tage ansvar – både for egne opgaver, det 
tværfaglige arbejde og det gode arbejdsmiljø.
 
Dit hovedområde vil være renovering af boliger; både villaer og etagebyggeri, og i 
nogen grad nybyggeri. På sigt også udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

Din profil
- du er uddannet bygningskonstruktør
- du har mindst 4-5 års tegnestueerfaring
- du har erfaring med tilsyn på byggepladser
- du har erfaring med beskrivelser og private udbud
- gerne også en håndværksmæssig baggrund
- gerne uddannet byggeøkonom mdb
- gerne uddannet sikkerhedskoordinator
- du har erfaring med 3D bim-baseret projektering; vi arbejder på en mac-platform      
  og tegner og projekterer alt i ArchiCAD.

Ansøgning
Send din ansøgning og CV til claus@cj-arkitekter.dk
Materialet bliver naturligvis behandlet fortroligt.
Ansøgninger behandles løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig !

Du kan læse mere på www.cj-arkitekter.dk
Du er velkommen til at kontakte Claus på mobil 2330 1622 
eller Rikke på mobil 2075 1677 for mere info.

Vi søger en dygtig bygningskonstruktør, som kan bidrage 
med realiseringen af vores mange spændende projekter. 
Du skal gerne have mindst 5 års tegnestueerfaring og 
erfaring med tilsyn på byggepladser.
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