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Vi du jobbe med arkitektur på vakre Helgeland?

stein hamre arkitektkontor søker én erfaren og én nyutdannet arkitekt til vårt kontor i Mo i Rana
På grunn av økt oppdragsmengde, søker vi to arkitekter til vårt kontor i Mo i Rana.
stein hamre arkitektkontor as er et tverrfaglig kontor med arkitekter, byggingeniører, planleggere og en
landskapsarkitekt. Vi har også en avdeling på Leknes i Lofoten. Vi streber mot å skape stedstilpasset og
bærekraftig arkitektur, som mest av alt fungerer godt for dem som skal bruke den. Hvis dette er noe du også
brenner deg for, vil vi gjerne ha deg med på laget.
Som arkitekt hos oss vil du være med på alle prosjektets faser; fra idé/ konseptutvikling, gjennom skisser og
detaljer, til oppfølging i byggetid. Her vil du få faglige utfordringer, varierte arbeidsoppgaver og gode
utviklingsmuligheter med konkurransedyktige betingelser, i et trivelig og uformelt arbeidsmiljø. Med
arbeidssted i Mo i Rana vil du kunne bidra til utvikling i en by i vekst, i en spennende region. Mo i Rana har et
variert kulturtilbud og ligger i umiddelbar nærhet til fjord, fjell og flott natur sentralt på Helgeland.
Prosjektene våre varierer fra eneboliger og hytter til større komplekse formålsbygg. Vi jobber blant annet med
helsebygg, undervisningsbygg og næringslokaler. Vi har prosjekter over hele Nord-Norge, men særlig stor
oppdragsmengde på Helgeland og i Lofoten. Noen av våre pågående prosjekter, som vil være aktuelle å ta del
i, er blant annet vikingmuseet Lofotr på Borg i Lofoten, sykehjem på Nesna, oppvekstsenter på Røst, Leirfjord
Barne- og ungdomsskole, figurteateret i Stamsund og flere boligprosjekter i nærområdet.
Ønskede kvalifikasjoner for stilling:
• Sivilarkitekt eller mastergrad i arkitektur
• Du må beherske skandinavisk muntlig og skriftlig
• Vi prosjekterer i ArchiCAD. Nødvendig opplæring vil bli gitt ved behov.
• Til stillingen som erfaren arkitekt ser vi etter deg som har flere års erfaring, jobber selvstendig og
føler deg trygg på å ta ansvar i alle de ulike fasene i byggeprosessen.
• Til stillingen som nyutdannet ser vi etter deg som lærer raskt, er initiativrik og gjerne tar ansvar
for de deler av prosjektene du blir med på.
Vi tilbyr:

•
•
•
•
•
•

Konkurransedyktige lønns og pensjonsbetingelser
7,5 timers arbeidsdag med mulighet for fleksibel arbeidstid
Lunsj inkludert i arbeidstiden
Tidlig ansvar i prosjekt
Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø i fine lokaler
Studieturer, kontorsamlinger og sosiale arrangement.

Søknad må inneholde CV med referanser og portefølje, og sendes til post@shaas.no, innen 16. februar 2020
Har du spørsmål om stillingene kontakt Stein Hamre på tlf. 918 55 062.
stein hamre arkitektkontor as er lokalisert i Mo i Rana og på Leknes i Lofoten. Vi er for tiden 15 ansatte
arealplanleggere, arkitekter, landskapsarkitekt og ingeniører som jobber med et bredt spekter av oppgaver.

Se også www.shaas.no for mere informasjon om oss.
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