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Erfaren projektleder søges til stilling i Svendborg/Odense
Vi oplever stor tilgang af spændende opgaver i øjeblikket og søger
derfor en erfaren projektleder, der kan indgå i vores team af dygtige
og travle medarbejdere. Vi håber, at du vil være med til at præge
tegnestuens fortsatte positive udvikling med projekter inden for
boliger, skoler, erhverv, idræts- og kulturhuse mm.
Om tegnestuen
Vi er en uformel og ambitiøs tegnestue med flad struktur, gode kolleger og et godt arbejdsmiljø. Vi varetager byggeopgaver for såvel
offentlige som private bygherrer – primært på Fyn og øerne.
Du kan finde et bredt udsnit af vores opgaver på hjemmesiden –
www.cw-arkitekter.dk
Om jobbet
Du vil få ansvar for at styre og koordinere de forskellige opgaver gennem alle faser. Det vil typisk omfatte brugerproces, udarbejdelse af
projekt- og udbudsmateriale, KS, tidsstyring, udarbejdelse af kalkulationer/budgetter, igangsætning og kontrahering efter licitationer og til
tider forestå med fagtilsyn og byggeledelse.
Tiltrædelse snarest muligt.
Spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingens indhold er du velkommen til at
kontakte Kim Fink på mobil 4017 3760.

C & W Arkitekter A/S Kullinggade 31 E 5700 Svendborg
62 21 47 20 www.cw-arkitekter.dk
C & W Arkitekter A/S er etableret i 1974 og beskæftiger 34 medarbejdere. Tegnestuen har stor kompetence inden for fagtilsyn og byggeledelse, lokalplanlægning, skoler og børneinstitutioner, ældrecentre og
ældreboliger, almene- og ungdomsboliger, enfamiliehuse og sommerhuse, kontor- og erhvervsbygninger,
svømme- og idrætshaller samt kirkerestaurering.

Om dig
• du er uddannet bygningskonstruktør og har tillige en
håndværksmæssig baggrund
• du har min. 5-8 års relevant erfaring fra rådgiverog/eller entreprenørvirksomhed
• du har både erfaring som projekterende og som
byggeleder
• du har gode kommunikationsevner og behersker
flydende dansk i skrift og tale
• du arbejder struktureret og med overblik
• du har personlig gennemslagskraft og en positiv
tilgang til udfordringer
• du har alment brugerkendskab til de nødvendige
IT-redskaber.
Vi tilbyder
• et selvstændigt job med ansvar og indflydelse
• gode muligheder for både personlig og faglig
udvikling
• dygtige og engagerede kolleger til faglig sparring
• løn efter kvalifikationer og bonusordning
Ansøgningsfrist
Skriftlig ansøgning. bilagt relevante oplysninger, sendes
til job@cw-arkitekter.dk hurtigst muligt.
Vi læser løbende ansøgninger og vil kontakte relevante
ansøgere med henblik på en samtale. Når stillingen er
besat fjernes annoncen fra vores hjemmeside.

