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Luplau & Poulsen søger erfaren bygningskonstruktører.

Vi søger vi netop nu erfaren bygningskonstruktører, som kan indgå som en del af teamet i projekterings-    
gruppen.

Om jobbet:
Selv om du arbejder selvstændigt på egne projekter, er du team-orienteret, ligesom du er præcis og fremsynet 
og forstår at tænke langsigtet. Du trives med en bred kontak  lade og respekteres af kunder og kollegaer for 
din faglighed. 
Opgaverne består bl.a. primært af projektering i Revit, men kan også indeholde  lsyn på byggepladser, fysiske 
registreringer, kvalitetssikring og kontrol, procesop  meringer.

Vi  lbyder et job i en virksomhed, hvor der er et godt arbejdsmiljø, god stemning og gode muligheder for både 
faglig og personlig udvikling. Vi er en fl eksibel arbejdsplads med både faglige og sociale arrangementer.

Om dig:
• Du er uddannet bygningskonstruktør og har min. 3-5 års erfaring hermed
• Du har erfaring med at drive og lede samarbejde
• Du arbejder selvstændig, struktureret, tænker procesorienteret og er en dyg  g planlægger
• Du har en solid tegnings- og byggeteknisk konstruk  onsforståelse evt. i kra   af en håndværksmæssig      
 baggrund
• Du har gode kommunika  ons- og samarbejdsevner
• Du bevarer overblikket og tænker logisk
• Du har erfaring med 3D Modellering / Revit Architecture på højt eller middelhøjt niveau
• Du er fl eksibel og kan have fl ere bolde i lu  en.
• Du er udadvendt og kan føre en god dialog med virksomhedens samarbejdspartnere.

Som person har du en posi  v og proak  v  lgang og fremstår troværdig, både via din faglige interesse og 
stolthed samt din personlighed. Du er en teamplayer, som formår at ”spille dine kolleger gode”. Du har struktur 
på processerne, er vedholdende og er god  l at afstemme forventninger.

Virksomheden  lbyder
• Et udfordrende og afvekslende job i et uformelt, tværfagligt miljø med fart på.
• Gode kollegaer, som bakker dig op.
• Et stærkt fagligt miljø med masser af erfaring.
• Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder.
• Virksomheden kan  lbyde dig spændende opgaver, solid stø  e og faglig sparring.

Ansøgning
Hvis du vil være en del af vores team i Luplau & Poulsen Arkitekter, så send en mo  veret ansøgning og cv  l 
Me  e Kolle, mko@luplau-poulsen.dk. 

Vi a  older ansæ  elsessamtaler løbende og sidste frist for ansøgning er den 1. juni 2018.

Alle henvendelser behandles fortroligt.


