Arkitektur

• bygg • interiør • landskap•

Regulering

Prosjektadministrasjon

Mo i Rana, den 09.05.17

Arealplanlegger / Landskapsarkitekt ønskes til vårt kontor i Mo i Rana
Gode betingelser, spennende oppdrag i en region i vekst og et godt arbeidsmiljø – stein hamre arkitektkontor
Stein hamre arkitektkontor as består av 18 kompetente medarbeidere, og søker en arealplanlegger/LARK til 100 % stilling
som vil være med å utvikle vårt firma og utvide vårt fagmiljø. Arbeidsted Mo i Rana, men noe reisevirksomhet må påregnes.
Kvalifikasjoner
• Utdanning fra universitet/høyskole
• Beherske digitale planverktøy
• Kjennskap til plan- og bygningsloven, reguleringsprosesser, samt kommunal saksbehandling
• God fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
• Selvstendig, engasjert og initiativrik og faglig interessert
• Strukturert og ansvarsfull
• Utviklings- og kunnskapsorientert
Arbeidsoppgaver – Arealplanlegger / Landskapsarkitekt
• Utomhusplaner
• Samarbeid med ARK vedr situasjonsplaner/konsept
• Arealplanlegging og planprosess iht. plan og bygningsloven – private og offentlige oppdrag
• By- og stedsutvikling/-forming
• Mulighetsstudier, idé- og konseptstudier
Vi tilbyr bl.a.
• Meget godt arbeidsmiljø
• Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
• Fokus på kompetanse- og personalutvikling
• Stor grad av påvirkningsmulighet på egen arbeidsdag
Innsendelse av søknad
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes oss på e-post ; post@shaas.no.
Tiltredelse etter avtale.
Besøk vår hjemmeside for informasjon om stein hamre arkitektkontor og stillingen, www.shaas.no , eller kontakt oss på
telefon eller e-post.
Kontaktperson for stillingen er Åsmund Rajala Strømnes
Han treffes på e-post; aasmund.stromnes@shaas.no / eller tlf.nr. 75 12 69 52

Med hilsen
stein hamre arkitektkontor as

Åsmund Rajala Strømnes (sign.)
Planfaglig leder
Direkte telefon nr. 75 12 69 54
E-post: aasmund.stromnes@shaas.no

Mo i Rana:
Trondheim:
Leknes:

stein hamre arkitektkontor as
Halvor Heyerdahls v. 1
8626 Mo i Rana
Kjøpmannsgata 31
7011 Trondheim
Storgata 26
8370 Leknes
Dok.id.: 2017 stillingsann Areal-LARK 090517

Tlf 75 12 69 50
Tlf 73 89 69 50
Tlf 76 05 49 50

www.shaas.no
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