
                                                                                                                     

Restaureringsarkitekt til dynamisk og kreativ tegnestue i Svendborg 
 

 

 

Vil du være vores nye restaureringsarkitekt og hjælpe os i en travlt hverdag med løsning af 

spændende og varierede restaureringsopgaver 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.  

 

Lidt om dig 

 er uddannet restaureringsarkitekt eller har lignende relevant uddannelse 

 har minimum 5 års erfaring i arbejdet med fredede- og bevaringsværdige bygninger 

 har erfaring med myndighedsbehandling i det kirkelige system samt i Slots- og Kulturstyrelsen 

 har erfaring med den udførende fase herunder beskrivelse og udbud, økonomistyring 

 har gode kommunikationsevner og er velformuleret i skrift og tale 

 har personlig gennemslagskraft, gode samarbejdsskabende evner og en struktureret arbejdsform 

 har en overordnet stilhistorisk og kulturhistorisk forståelse  

 har erfaring med visualiseringsprogrammer, AutoCad/Revit, Photoshop/InDesign, MS Officepakken 

samt kalkulation. 

 

Lidt om jobbet 

Dit opgavefelt vil primært omhandle restaurering, istandsættelse og vedligeholdelse af kirker, kirkelige 

anlæg samt fredede og bevaringsværdige bygninger – herunder godser og herregårde. Du kommer til at 

følge projekterne gennem alle byggeriets faser og du får mulighed for at være med til at præge den positive 

udvikling indenfor det arkitektoniske og bygningskulturelle område. 

Vi tilbyder 

Et selvstændigt job med ansvar og indflydelse 

Dygtige og engagerede kolleger til faglig sparring 

Arbejdssted Svendborg 

 

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 Martin Jonø på mobil 22594420.
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