
Arkitekt 
 søges til Luplau & Poulsen arkitekters tegnestue i Århus midtby.

Om os:
Vi er en tegnestue med omkring 18-20 medarbejdere og vi har mange nye og spændende projekter på vej og 
søger derfor en erfaren arkitekt.

Vores filosofi er at skabe arkitektur, som kan danne rum og oplevelse med overraskelse og poesi. Vi er nys-
gerrige og søger altid den bedste kvalitative løsning både kunstnerisk, teknisk og økonomisk. 

Vores arkitektur tager afsæt i den nordiske arkitektur tradition, hvor funktion, lys og stoflighed er gen-
nemgående temaer.

Om dig:
• Du har en baggrund som arkitekt, gerne med 3 års erfaring.
• Du kan kommunikere professionelt både skriftligt og mundtligt på dansk
• Du er vant til at have tæt kundekontakt, er en dygtig formgiver og udpræget æstetiker.
• Du har en solid erfaring med modellering i 3D 
• Du arbejder hjemmevant i Autocad og Adobepakken.
• En positiv tilgang til udfordringer og er proaktiv og handlekraftig
• Du har overblik og er med til at skabe god energi på tværs af tegnestuen
• Du kan arbejde med flere opgaver på samme tid, i en til tider omskiftelig hverdag.
• Du arbejder selvstændigt med arkitektoniske greb, fra skitsering til udførsel og brænder 
 for processerne der udvikler det.
• Vi lægger vægt på, at du er åben og interesseret og har lyst til at være en naturlig del 
 af tegnestuen både fagligt og socialt. 

Arbejdsopgaver:
Du skal varetage rollen som sagsarkitekt/projektleder, hvor det dig der fører projektet sikkert igennem og delt-
ager aktivt i de forskellige faser. Du sikrer, at kunden føler sig tryg og teamet koordineres med sikker hånd.

Du kommer primært til at løse opgaver inden for boligbyggeri med rig mulighed for at udvikle opgaver i vores 
andre segmenter, som eksempelvis erhvervsbyggeri eller renovering og transformation.

Vi tilbyder:
• At arbejde med en række spændende opgaver og ansvarsområder og få muligheden for at 
 udvikle dig både fagligt og personligt. 
• At du bliver en del af en kreativ, ambitiøs og dynamisk tegnestue, hvor vi lægger vægt på et 
 godt arbejdsmiljø.
• Løbende udvikling og efteruddannelse.
• En afvekslende hverdag i et uformelt, tværfagligt miljø.
• Løn og pension efter kvalifikationer, anciennitet og den gældende overenskomst. 
• Derudover tilbyder vi sundhedsforsikring samt frokost, frugtordning.

Ansøgning:
Er du interesseret eller har spørgsmål, så send os din ansøgning og portfolio til: job@luplau-poulsen.dk  //  
www.luplau-poulsen.dk

Vi afholder løbende samtaler og besætter jobbet når vi har fundet den rette kandidat.


