18. maj 2017

COBE SØGER AMBITIØSE BYGNINGSKONSTRUKTØRER

Er kvalitet et nøgleord for dig, og vil du være med til at skabe ambitøs arkitektur?
COBE, København, søger bygningskonstruktører med erfaring indenfor projektering af nybyggeri
fra 1.000 m2 og op. Du vil indgå i vores projekteringsteams på tegnestuens projekter. Vi søger
både en bygningskonstruktør med minimum 3 års erfaring og en med minimum 10 års erfaring.
Vi vægter evnen til at tænke teknisk-kreativt højt ligesom selvstændighed og ansvarlighed er
værdsatte egenskaber.
Du skal løse følgende opgaver:
•

Digital projektering af nybyggeri fra 1.000 m2 og op i tværfaglige teams.

•

Projektering af etageboligbebyggelser og kontorbyggeri.

•

Løsning af tekniske detaljer herunder facadedetaljer.

•

Projektering i Revit.

•

Kommunikation med teamet internt hos COBE samt eksternt med samarbejdspartnere

•

Prioritering af egen tid og opgaver.

•

Evt. udforme beskrivelser og udbudsdokumenter.

•

Evt. udføre tilsyn og byggeledelse, hvis du har interesse og erfaring hermed.

Vi forventer, at du har følgende kompetencer:
•

Minimum 3/10 års erfaring

•

Indgående kendskab til Revit

•

Erfaring med projektering af større projekter – gerne boligbyggeri

•

Erfaring med Bips beskrivelsesværktøjer er en fordel, men ikke et krav.

•

Erfaring med udbud er en fordel, men ikke et krav.

•

Gerne erfaring med tilsyn og/eller byggeledelse.

Måske har du derudover en særlig viden, kompetence eller interesse, som du mener vil kunne
bidrage til COBEs udvikling i fremtiden.
Vi tilbyder et job med gode ansættelsesforhold i et dynamisk og uformelt miljø, hvor du samarbejder med kompetente og specialiserede kollegaer. Vi arbejder målrettet mod at skabe høj kvalitet
og faglig stolthed, og vi udvikler os alle, individuelt og som virksomhed i denne proces. For de
rigtige personer er der stor mulighed for at påvirke COBEs udvikling inden for netop dit fagområde og særlige interesse.
Ansøgningen:
Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt. Alle ansøgninger behandles løbende og fortroligt.

Samtaler afholdes løbende. Vi ser frem til at modtage din ansøgning inklusiv CV med projektliste.
Ansøgning sendes til job@cobe.dk, mærket ”Constructing Architect” i emnefeltet. Du er velkommen til at kontakte COBE på tlf. +45 3254 4300, skulle du have nogle spørgsmål i forbindelse
med ansøgningen.
Om COBE:
COBE er et arkitektfirma dannet i 2006 af arkitekt Dan Stubbergaard. COBE ledes og ejes af Dan
Stubbergaard og beskæftiger i dag ca. 100 dedikerede arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og byplanlæggere. I dette faglige fællesskab udvikler COBE specifikke, nyskabende
løsninger til hver enkelt opgave. COBE’s tilgang er altid at være visionær i ambitionen og ansvarsfuld og sympatisk i resultatet. COBE har i de seneste år markeret sig med en række prisvindende
projekter i ind- og udland. Blandt tegnestuens mest markante projekter kan nævnes GuldBiblioteket i Københavns Nordvest-kvarter, Ragnarock - Museet for pop, rock og ungdomskultur i
Roskilde, Nørreport Station - Københavns travelste station samt Papirøen i København.

