KONSTRUKTØRPRAKTIKANT
TIL ARKITEKTFIRMA I RISSKOV

Gandrup | Krabbe | Vang | arkitekter
Frist for ansøgning: 7. december 2018
Startdato: 1. februar 2019 (efter aftale)
Om os
Som arkitektfirma har vi eksisteret siden 1977, men har netop gennemgået et generationsskifte i såvel ledelsen som dele af
medarbejderstaben, hvorfor vi har foretaget navneændring fra Gudnitz | Krabbe | Vang| Arkitektur & Design til
Gandrup | Krabbe | Vang| arkitekter. Vi er et tværfagligt arkitektfirma med et stærkt fokus på at skabe bygninger, der er
smukke, funktionelle og sunde at opholde sig i.
Som vores nye konstruktørpraktikant vil du blive en del af et moderne arkitektfirma, der er i konstant udvikling og altid er åben
overfor nye tiltag.
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i optegning af skitseforslag og videreprojektering af projekter gennem myndighedsprojekt
og hovedprojekt til udbudsmateriale.
Projekterne kan variere i alt fra mindre tilbygninger og renoveringer til større renoveringsprojekter af etageejendomme, villaer
og nybyggeri mm.
Der vil til hvert projekt blive tilknyttet en projektleder, enten arkitekt eller konstruktør, som du kan læne dig op ad og sparre
med gennem hele processen og dermed sikre din personlige samt faglige udvikling i forløbet.
Vi tilbyder
‐ Projektering i enten AutoCAD eller Revit Architecture
‐ Omsætning af teoretisk viden til ideer og løsninger i praksis og sparring med vores dygtige konstruktører og arkitekter
‐ Praktikopgaver, der tilrettelægges med et relevant arbejdsindhold for uddannelsen til bygningskonstruktør
‐ At opfylde dine læringsmål, opstillet for praktikken
Vi forventer at du
‐ Har et godt kendskab til enten Revit Architecture eller AutoCAD
‐ Besidder en solid byggeteknisk viden og et fornuftigt kendskab til materialer og produkter i byggebranchen
‐ Har fokus på de bedst mulige byggetekniske løsninger og materialevalg i projekteringen
‐ Er videlysten og ikke bange for at udfordre dig selv
‐ Er positiv og bidrager til det gode arbejdsmiljø på tegnestuen
Lyder ovenstående interessant så send en ansøgning samt evt. referenceprojekter fra forrige semestre til:
Rasmus Gandrup | rg@gudnitz.as | +45 30 64 64 74 | www.gkv‐ark.dk

