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Projekt- og byggeleder søges til dynamisk og kreativ tegnestue

Vil du være vores nye medarbejder og hjælpe os i en travl hverdag med løsning af spændende og varierede opgaver i 
samarbejde med vores team af dygtige medarbejdere?

C & W Arkitekter er en uformel og ambitiøs tegnestue med flad struktur, gode kolleger og et godt arbejdsmiljø. Vi er en af de største 
tegnestuer på Fyn og med til at sætte et markant aftryk på Fyn og øerne. Vi har fokus på grøn omstilling og løser en bred vifte af opgaver 
for både offentlige og private bygherrer.

Lidt om dig
• Du er uddannet bygningskonstruktør og har tillige en håndværksmæssig baggrund
• Du har min. 5 års relevant erfaring fra rådgiver- og/eller entreprenørvirksomhed
• Du har gode kommunikationsevner og behersker flydende dansk i både skrift og tale
• Du har erfaring med tids- og økonomistyring
• Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt med fokus på aftaler og kvalitet
• Du har personlig gennemslagskraft og en positiv tilgang til udfordringer
• Du evner at skabe et respektfuldt samarbejde
• Du har alment brugerkendskab til de nødvendige IT-redskaber.

Lidt om jobbet
Du vil få ansvar for hele udførelsesfasen fra kontrahering til gennemført 1 års eftersyn, i samarbejde med kolleger og samarbejdspart-
nere. Derudover vil du i samarbejde med de projekterende kolleger på tegnestuen bistå med udarbejdelse af beskrivelser og budgetter/
overslag. 

Vi tilbyder
Et selvstændigt job med ansvar og indflydelse.
Dygtige og engagerede kolleger til faglig sparring.
Arbejdssted Svendborg og/eller Odense.

Sådan søger du
Skriftlig ansøgning bilagt relevante oplysninger, sendes som .pdf til job@cw-arkitekter.dk
Stillingen ønskes besat snarest muligt, og vi vil behandle ansøgninger løbende og kontakte relevante ansøgere, med henblik på en 
samtale. Når stillingen er besat fjernes annoncen fra vores hjemmeside.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingens indhold er du velkommen til at kontakte Kim Fink på mobil 4017 3760.      
             


