Arkitektur

• bygg • interiør • landskap•

Regulering

Prosjektadministrasjon

Vi søker etter to personer, en seniorarkitekt / faglig ansvarlig og en sivilarkitekt, som er utadvendte og
selvstendige med minst 3-8 års variert relevant faglig erfaring.

ARKITEKTER
Vi søker:
• En erfaren og formsterk senior arkitekt / arkitektfaglig leder med master i arkitektur:
o som har mer enn 5 - 8 års relevant arbeidserfaring
o har evne til å ta ansvar, og kunne arbeide i team
o er innovativ, selvdreven og faglig kompetent
o har godt humør og faglige ambisjoner
• Du er i tillegg en person som ønsker kundekontakt, og som liker å bli utfordret av oppdragsgivere og
trivelige og faglig engasjerte kolleger.
o Kontorsted Mo i Rana.
Vi søker i tillegg en formsterk sivilarkitekt med godt humør og gode faglige ambisjoner.
• Du er sivilarkitekt/har master i arkitektur, og har minimum 3-5 års relevant arbeidserfaring.
o Kontorsted Mo i Rana eller Leknes i Lofoten.
Kontorsted Mo i Rana og/eller Leknes i Lofoten.
Vi håndterer prosjekter av betydelig størrelse og kompleksitet, og har bred erfaring og kompetanse innenfor alle
områder av arkitektfaget - fra planarbeid til oppfølging på byggeplass.
Vi arbeider i ArchiCad, og du må være fortrolig med de vanligste prosjekteringsverktøyene og administrative
programmene. Det er nødvendig at du kjenner norske forhold og regelverk, og behersker norsk skriftlig og
muntlig.
Vi tilbyr interessante og krevende arbeidsoppgaver og et hyggelig sosialt miljø med våkne kolleger. Du finner
mer om oss på vår hjemmeside www.shaas.no
Søknad sendes til: post@shaas.no. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.
For evt spørsmål kan Stein Hamre kontaktes på 75 12 69 51 eller mob 918 55 062
Med hilsen stein hamre arkitektkontor as, Halvor Heyerdals vei 1, 8626 Mo i Rana

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
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