Der er masser af spændende opgaver at tage fat på,
og derfor søger Platant en arkitekt med minimum
fem års erfaring, der kan være med til at styrke
tegnestuens kompetencer indenfor skitsering og
projektering.

Om Platant
Platant er en lille arkitektvirksomhed, som beskæftiger sig med samfundsrelevante
emner indenfor arkitektur, design og byudvikling. Siden stiftelsen af virksomheden i
2012 har vi haft fokus på at arbejde med brugeren, byen og organisering af interesser
og ressourcer i udviklingen af arkitektur. Vores kunder er typisk offentlige. Vores
projekter er relativt små, og derfor er der ikke langt fra ide til færdigt byggeri. Udover
arkitektrådgivning og procesfacilitering laver vi også entrepriser, hvor vi selv er
ansvarlige for byggeriet og kan arbejde helt tæt sammen med håndværkere på vores
eget værksted.
Den vi søger
Da det er en lille tegnestue er opgaverne meget varierede, og du skal derfor have
lyst til at tage ansvar, være initiativrig, selvstændig og have lyst til at lære nyt. Hvis du
besidder disse egenskaber, vil du også have muligheden for at få meget indflydelse og
være med til at udvikle virksomheden.
Vi søger en person, som
- har erfaring med alle faser af et byggeri
- kan Autocad, Revit, Sketchup, Adobe-pakken
- er en dygtig formgiver og god til at illustrere ideer
- har lyst til at arbejde i en lille virksomhed med mange forskelligartede opgaver
- arbejder struktureret, grundigt og er god til at samarbejde
Arbejdspladsen
Platant har kontor i Fællesskabet i Valby, som er et kontorfællesskab. Her er der
omkring 20 virksomheder, som bl.a. beskæftiger sig med arkitektur, design, håndværk,
grafik, animation, tekstildesign, serigrafi. Det er et kreativt og socialt miljø, hvor
vi sparrer, samarbejder, spiser sammen og holder arbejdsdage, fredagsbarer,
sommerfester, julemarkeder, og julefrokost. I Fællesskabet har vi snedkerværksted og
serigrafiværksted.
Har du lyst til at være med i Platant, så send en ansøgning med CV og portfolio til ejer
Ellen T. O' Gara på ellen@platant.dk senest den 5. oktober 2018. Vi holder samtaler
løbende med henblik på snarlig ansættelse. Har du spørgsmål til stillingen så ring på tlf.
27290384.
Læs mere om Platant på www.platant.dk og følg os på Instagram @platant.cph

