N+P ARKITEKTUR SØGER SKITSERENDE ARKITEKT
19. dec. 2017

Om stillingen:
Der er fortsat travlhed på tegnestuen og realiseringen af mange spændende projekter ligger forude.
Vi søger derfor en engageret og talentfuld arkitekt, der kan arbejde både selvstændigt og som en del af et
større team.
Hos N+P ARKITEKTUR vil du indgå i dynamisk team af arkitekter og konstruktører. Dine væsentligste opgaver
bliver skitsering og konceptudvikling, herunder formidling i form af bl.a. 3D visualisering. Derfor skal du have
en videnssøgende tilgang til opgaverne og kunne varetage kontakten til både bygherre, myndigheder.

Dine kvalifikationer:
- Relevant uddannelse som arkitekt
- Gode formgivningsevner
- Tale og skrive dansk flydende
- Indgående kendskab til Adobe og AutoCad.
- Indgående kendskab til Rhino (og V-Ray)
- Lyst, evne og interesse i at visualisere i 3D
- Evnen til at arbejde selvstændigt
- I besiddelse af stærke grafiske egenskaber

Din ansøgning:
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Send din ansøgning inklusiv CV og portfolio i pdf format til
info@nplusp.dk med emnet “Jobopslag Arkitekt”. Alle ansøgninger behandles løbende og fortroligt.

Om N+P ARKITEKTUR:
N+P ARKITEKTUR ApS er et stærkt team af engagerede arkitekter og konstruktører. Sammen insisterer vi på en
høj arkitektfaglig profil, hvor den store interesse for arkitekturen, danner de fælles grundlæggende rammer
omkring virksomheden.
Vi tror vedholdende på kvaliteten i løsninger, som udspringer af bygherrens og/eller brugernes ønsker og
behov. Vores indgangsvinkel til alle opgaver bunder altid i ønsket om at skabe gode og trygge rammer –
styret af enkle og funktionelle linjer. I en arkitektur hvor form, funktion og konstruktion går ”hånd i hånd”.
Tegnestuen har igennem de seneste år gennemgået en positiv udvikling. Tegnestuen har modtaget flere
arkitekturpriser og sidst på året 2017 blev tegnestuen, for anden gang i træk, kåret som Gazelle-virksomhed
af Dagbladet Børsen.
Tegnestuen har base i Kattesundet i Aalborg, men har ligeledes kontorplads i Wildersgade i København.
Tegnestuen beskæftiger i dag 8 medarbejdere.
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